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1 Úvod 

 Problematika spokojenosti zákazníků se stala předmětem systematického 

zájmu zkoumání aţ v období  80. let minulého století. Obzvláště v současné době, 

kdy nabídka prodejen silně převyšuje poptávané mnoţství, je podstatné 

zaměřit se na individuální potřeby zákazníků a co nejlépe uspokojit jejich potřeby. 

Klíčovou roli na maloobchodním trhu hrají zákazníci. Spokojený zákazník 

se do prodejny rád vrací a stává se i věrným zákazníkem. Maloobchodní jednotka 

(dále jen MOJ) by o své zákazníky měla pečovat a snaţit se jim vyjít pokud moţno co 

nejvíce vstříc. Podstatnou roli zde proto hraje marketing, který se snaţí zmapovat 

potřeby zákazníka a v neposlední řadě zákazníka ovlivnit natolik, aby právě v dané 

MOJ uskutečnil nákup. Kvalitní a široký sortiment, milý personál, rychlá obsluha, 

přehlednost rozmístění zboţí v regálech, vzdálenost prodejny od místa bydliště, to je 

jen několik prvků z mnoha, jeţ jsou pro zákazníka při koupi rozhodující. Pomocí 

marketingových nástrojů se snaţíme zjišťovat, do jaké míry tyto faktory na zákazníka 

při koupi působí.  

V několika posledních letech v České republice vznikla velká řádka 

maloobchodních řetězců zahraničního původu. Proto jsem se rozhodla zabývat 

se ve své bakalářské práci tradiční českou maloobchodní jednotkou COOP, dříve 

známou pod názvem JEDNOTA. Konkrétně jsem si vybrala prodejnu COOP 

v Kostelci na Hané v blízkosti mého bydliště. 

Cílem této bakalářské práce je změřit úroveň spokojenosti zákazníků v MOJ 

COOP v Kostelci na Hané a následně doporučit opatření, která povedou ke zvýšení 

celkové spokojenosti zákazníků s touto MOJ.  

Bakalářská práce se skládá z pěti částí. Začátek práce je věnován 

charakteristice společnosti COOP, charakteristice prodejny COOP v Kostelci 

na Hané z hlediska mikroprostředí a makroprostředí. Dále je vytvořena SWOT 

analýza prodejny, která slouţí pro dokreslení popisu prodejny a také pro následné 

návrhy a doporučení v šesté kapitole. Třetí kapitola je věnována teoretickým 

východiskům maloobchodního trhu a teorii spokojenosti zákazníků. Následující čtvrtá 

kapitola se zabývá metodikou výzkumu, přípravnou a realizační fází, na základě 
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které je sepsána analytická pátá kapitola. V analytické části práce bylo vyhodnoceno 

dotazování a popsány významné statistické závislosti mezi pohlavím, věkem, 

příjmem respondentů či vzděláním. Na základě analytické části je vytvořena šestá 

kapitola s návrhy a doporučeními vedoucími ke zvýšení spokojenosti zákazníků.  
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2 Charakteristika společnosti COOP 

Kapitola je věnována obecné charakteristice druţstev, dále popisu skupiny COOP 

a charakteristice samotné prodejny COOP v Kostelci na Hané z hlediska 

marketingového prostředí a SWOT analýzy. 

2.1 Charakteristika spotřebního družstva 

Keller a Kotler definují spotřební druţstvo jako maloobchodní firmu vlastněnou 

svými zákazníky. Členové druţstva jsou povinni přispět na otevření obchodu, dále 

si volí skupinu řídící obchod a dostávající dividenda. Členové mají právo podílet 

se na rozhodování o prodejní politice.[3]  

Dle Zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, § 221 a § 222 druţstvem 

rozumíme společenství neuzavřeného počtu osob zaloţeným za účelem podnikání, 

vystupující jako právnická osoba.  Zakládat druţstvo můţe minimálně pět fyzických 

osob nebo dvě právnické osoby. Za porušení svých závazků zodpovídá druţstvo 

celým svým majetkem. Druţstva se mohou mezi sebou sdruţovat na základě 

dobrovolnosti a v souladu s právními předpisy.  

2.2 Historie družstev na území České republiky 

Druţstevní myšlenka má kořeny v 19. stol. v Anglii a postupně se šířila do dalších 

zemí. První druţstvo Praţský potravní a spotřební spolek na území dnešní České 

republiky vznikl jiţ roku 1847. Období vzniku samostatného Československa bylo 

význačné rychlým rozvojem všech typů druţstev. V tomto období druţstva vznikala 

přirozeně bez mocenských a politických vlivů, které se postupně začaly projevovat po 

druhé světové válce. Hlavním dodavatelem potravinářského a průmyslového zboţí 

byla Velkonákupní společnost druţstev se sídlem v Praze a sítí vlastních továren 

a provozoven po celé republice.[12] 

Po roce 1945 se drobní ţivnostníci začali spojovat za účelem společného 

hospodaření a provozování obchodů. Na základě zkušeností z předválečného 

období chtěli obnovit silné a fungující obchodní druţstevnictví. Vytvořili spotřební 

(konzumní) a obchodní druţstva SELPA, která byla po roce 1954 postupně 

převedena do vznikajících Okresních lidových spotřebních družstev JEDNOTA. 

Následně vzniklo v kaţdém okrese spotřební druţstvo s názvem Jednota. V důsledku 
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toho zanikla původní spotřební druţstva s dlouholetou tradicí v přirozených 

regionech např. Včela v Praze. Druţstva postupně přebírala řadu nerentabilních 

venkovských prodejen, tím se spotřební druţstevnictví stalo obchodní soustavou 

zásobující převáţně venkov. [13] 

24. července roku 1948 vnikla Ústřední rada spotřebních družstev v Praze. ÚRD 

plánovala a kontrolovala obchodní činnost druţstev, vydávala stanovy a také dávala 

souhlas ke vniku nových druţstev. Druţstva se uskupovala do krajských svazů 

spotřebních druţstev. Tyto svazy plánovaly, řídily a kontrolovaly činnost členských 

druţstev v obvodu své působnosti. Nové druţstvo mohlo vzniknout aţ po souhlasu 

ústředního svazu a po schválení stanov a zvolení svých orgánů. Nejvyšším orgánem 

bylo shromáţdění delegátů, které volilo ústřední revizní komisi a představenstvo 

druţstva, které tvořilo výkonný orgán a v jehoţ čele stál předseda. Druţstvo bylo 

právnickou osobou, k zániku musel dát opět souhlas ústřední svaz a odsouhlasit jej 

shromáţdění delegátů, které také určilo likvidátora. V roce 1952 byl ustaven Ústřední 

svaz spotřebních druţstev v Praze a v krajích krajské svazy. Druţstva spadala pod 

vedení KSČ. Nástupcem ÚSSD pro česká a moravská druţstva se stal Český svaz 

spotřebních druţstev.[14] (viz kapitola 2.3) 

Po roce 1964 se začínají modernizovat prodejny, budují se nákupní střediska 

a obchodní domy. Spotřební druţstva začala podnikat i v oblasti cestovního ruchu. 

Od roku 1960 zmizelo z názvu druţstva slovo „okresní“ a po roce 1978 i „lidové“. [12] 

Podle Zákonu č. 42/1992 Sb. o úpravě majetkových vztahů a vypořádání 

majetkových nároků v druţstvech byla nařízena transformace druţstev. V roce 1992 

došlo také ke změně názvu mnoha druţstev na Druţstvo Jednota, Jednota apod. 

Velký zlom pro česká druţstva nastal po listopadu 1989, kdy se opět mohla 

přihlásit k mezinárodním druţstevním standardům a principům. V nových 

ekonomických podmínkách řada z nich začala svoji působnost rozšiřovat Svaz 

českých a moravských spotřebních druţstev. 

Svaz českých a moravských spotřebních druţstev je zájmové sdruţení 

právnických osob, které hájí zájmy členských druţstev ve vztahu ke státním 

orgánům. Svaz napomáhá rozvoji společných podnikatelských aktivit druţstev, 

poskytuje svým členům pomoc v právní oblasti. Řeší otázku zpracování finančních, 

daňových, účetních a ekonomických analýz. Podílí se na koordinaci členských vztahů 
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a řeší pracovně právní problematiku. Pomáhá při vzdělávání managementu 

jednotlivých druţstev a zajišťování komplexního informačního servisu. SČMSD 

a jeho členská druţstva vystupují pod společnou značkou COOP. [14] 

SČMSD je členem následujících zájmových sdruţení: [15] 

 Druţstevní asociace ČR (DAČR) 

 Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) 

 Hospodářská komora ČR 

 Svaz průmyslu a dopravy ČR 

 Mezinárodní druţstevní svaz Evropské sdruţení spotřebních druţstev 

(Euro Coop) 

 COOP EURO, a.s. (Bratislava)  

2.3 Skupina COOP 

Jak jiţ bylo řečeno, COOP je obchodní značkou Svazu českých a moravských 

spotřebních druţstev, který sdruţuje 57 spotřebních druţstev a tím vytváří skupinu 

COOP. (viz příloha č. 3) Skupina COOP disponuje nejhustší sítí prodejen v České 

republice a je největším ryze českým maloobchodním řetězcem. V současné době 

se v České republice nachází okolo 3 000 prodejen spadající pod skupinu COOP.  

Součástí skupiny COOP jsou dvě nákupní aliance – COOP Centrum a COOP 

Morava s. r. o, dále Manaţerský institut COOP, 11 druţstevních škol a společnosti 

s majetkovou účastí svazu – Czech Rent a Car, Druţstevní leasingová společnost. 

Prodejny jsou součástí řetězců COOP TUTY, COOP TIP, COOP TERNO, COOP 

Discont, COOP Stavebniny. [27] 

Slogan skupiny COOP – „Všechno dobré“ vyjadřuje vztah zaměstnanců 

k zákazníkům, který si druţstva dlouhá léta budují. [16] 

2.3.1 Ochranná známka COOP 

Logem českých a moravských druţstev je bílý nápis „ COOP“ na oranţovém poli. 

Skupina COOP má i svůj slogan: „Všechno dobré.“ Slogan vyjadřuje dlouho 

budovaný vztah k zákazníkům. 
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Obr. 2.1 Logo skupiny COOP [17] 

 

2.3.2 Privátní značky 

Společnost zahájila roku 1999 projekt privátních značek s účelem nabídnout 

zákazníkům produkty s nízkou cenou se zárukou standardní kvality. Tyto privátní 

značky jsou rozčleněny do následujících skupin. [28] 

 

1. Coop Klasik „Diskontní výrobek za nízkou cenu.“ 

 

Obr. 2.2 Značka COOP Klasik [18] 

Produkty s označením COOP Klasik jsou určeny méně náročným zákazníkům 

upřednostňujících při svých nákupech zejména nízkou cenu. Důraz se klade 

na dobrou cenovou relaci. Pod touto značkou je vyráběno celkem 87 výrobků. [18] 

 

2. Coop Premium „Kvalitní výrobek za dobrou cenu.“ 

 

Obr. 2.3 Značka COOP Premium [19] 

Značka COOP Premium představuje v privátních značkách COOP nejvyšší 

kvalitu, která je nabízena spotřebitelům za výhodnou cenu. Produkty prodávané 

pod touto značkou jsou určeny náročných zákazníkům, kteří upřednostňují vysoce 

kvalitní výrobky. Pod touto značkou je vyráběno 28 výrobků.[19] 



7 
 

3. Coop Quality Standard „Značkový výrobek za příznivou cenu.“ 

     

Obr. 2.4 Značka COOP Quality Standard [20] 

Privátní značka s cílem nabídnout zákazníkům značkový výrobek, ale v porovnání 

s jinými značkovými výrobky cenově výhodnější. Výrobky s označením Coop Quality 

Standard jsou určeny zákazníkům, kteří upřednostňují značkové výrobky, ale přitom 

nechtějí vynakládat peníze za drahé značky. Značka byla vybudována za účelem 

zvýšit konkurenceschopnost druţstevních obchodů v rámci České republiky.  

Sortiment Coop Quality Standard se člení na dvě základní řady pro potraviny 

a nepotravinářské zboţí - Coop Quality Standard FOOD, Coop Quality Standard 

NON-FOOD.[20] 

6. BIO Coop „To nejzdravější z přírody“ 

 

Obr. 2.5 Značka BIO COOP [21] 

Značka BIO Coop byla zavedena v prodejnách koncem listopadu roku 2010. 

Pod touto značkou se prodává téměř 50 druhů potravin od tuzemských ekofarmářů. 

Produkty jsou speciálně vystavovány v tmavozelených regálech. Sortiment zahrnuje 

základní potraviny pro moţnou přípravu obědu, večeře, ale i mléčné výrobky určené 

dětem ke svačině. Obchody prodávající sortiment biopotravin musí být označeny 

samolepkou BIO Coop a sloganem „ To nejzdravější z přírody.“ Cílem je zajistit 

dostupnost Bio potravin pro širokou veřejnost, tedy i do menší měst a vesnic.[21] 
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2.4 Prodejna Kostelec na Hané 

Prodejna, v níţ bude provedeno měření spokojenosti zákazníků, se nachází 

na adrese Tyršova 795, Kostelec na Hané v budově Nákupního střediska, které bylo 

uvedeno do provozu roku 1981. V budově Nákupního střediska se dále nachází 

Česká pošta a masna místní firmy Makovec, a. s. Tato MOJ spadá do SČMSD. 

Spolu s dalšími 14 prodejnami je součástí aliance COOP Morava s.r.o. Prodejna je 

součástí vedení Jednoty, spotřebního druţstva v Uherském Ostrohu. Pod Jednotu 

v Uherském Ostrohu spadá 60 prodejen na Uherskohradišťsku a 17 prodejen včetně 

prodejny v Kostelci na Hané, které jsou mimo Uherskohradišťska. 

 Jedná se o samoobsluţnou prodejnu se smíšeným zboţím. Patří mezi prodejny 

typu A. Měsíční trţby se pohybují kolem 2 500 000 Kč. Rozloha prodejny činí více 

neţ 100 m2
.  

V roce 2011 se bude prodejna rozšiřovat z důvodu nedostačující velikosti 

prodejních ploch. 

Personál 

Zaměstnanci prodejny jsou sloţeni z dvanácti osob, a to vedoucí prodejny, 

zástupkyně vedoucí dále devět pokladních a jedna prodavačka na zkrácený úvazek. 

Osm pracovnic je přímo z Kostelce na Hané a čtyři dojíţdí ze sousedních vesnic. 

Pracovní doba je rozdělená na dvě směny a to ranní a odpolední. 

Komunikace 

Jednota v Uherském ostrohu má zákaznický klub a vydává klubové karty. MOJ 

v Kostelci na Hané vydala 1550 těchto klubových karet zákazníkům.  

Při zakoupení zboţí za 20 000 Kč zákazník obdrţí slevu 100 Kč.  Při zakoupení 

zboţí za 60 000 Kč obdrţí slevu 500 Kč dále při zakoupení zboţí za 100 000 Kč 

obdrţí slevu 1 200 Kč. [22] 

Výši cen prodávaného zboţí jsou stanovovány obchodním oddělením ve vedení 

podniku. Letákové akce se vztahují na dobu jeden měsíc, čtrnáct dnů a dále 

dva měsíce.  
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2.5 Analýza prostředí prodejny v Kostelci na Hané 

„Marketingové prostředí vytváří řada vnějších faktorů, které ovlivňují realizaci 

a rozvoj marketingových aktivit zaměřených na cílové zákazníky.“1 

Jedná se o řadu faktorů představujících pro organizaci přínosy i výstrahy. Mají vliv 

na cenovou tvorbu, strukturu zákazníků, distribuční cesty, marketingové cíle 

a strategie.[11] Z toho plyne, ţe vše co organizaci obklopuje, představuje 

marketingové prostředí. Ţádná společnost nemůţe existovat osamoceně, aniţ by 

byla ovlivněna svým okolím.[5] 

Faktory marketingového prostředí můţeme rozdělit do dvou úrovní – 

mikroprostředí a makroprostředí.  

 

Obr. 2.6 Marketingové prostředí firmy [5] 

 

2.5.1 Makroprostředí 

Makroprostředí představuje nepředvídatelné nebo velice málo předvídatelné vlivy 

okolí, které jsou zcela mimo dosah podnikové kontroly. Protoţe nemůţe firma 

makroprostředí ovlivnit, snaţí se mu aspoň přizpůsobit. Vlivy tohoto prostředí je 

podstatné důkladně monitorovat a analyzovat pro odhadování následků jejich 

působení. [5] 

Demografické prostředí 

Zkoumanou oblastí demografie jsou lidské populace a základní otázky, které 

se týkají obyvatelstva jako celku, tedy věk, pohlaví, příjem, stupeň vzdělání, 

                                                           
1 ZAMAZALOVÁ M. Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 232 s. ISBN 978-
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zaměstnání, podíl městského, venkovského obyvatelstva a další. Podstatné je 

sledovat nejen stav těchto veličin, ale i trend. 

Maloobchodní řetězec COOP má rozmístěné prodejny po celé České republice, 

která má rozlohu 78 864 km2. Z demografického hlediska má na nákup 

v maloobchodě vliv zejména počet obyvatel. Česká republika měla k 31. prosinci 

2010 10 532 770 obyvatel. [23] 

 Pro zkoumanou MOJ v Kostelci na Hané jsou významné demografické 

charakteristiky Olomouckého kraje, především okresu Prostějov a samotného města 

Kostelce na Hané. Potenciál prodeje se souvztaţně zvyšuje s nárůstem obyvatel. 

K 14. březnu 2011 ţije na území Olomouckého kraje 641 681 osob.  

Okres Prostějov tvoří 97 obcí, zaujímajících rozlohu 770 km2. Na celkové ploše 

Olomouckého kraje se okres Prostějov podílí 15 %. K datu 31. prosince 2009 počet 

obyvatel okresu Prostějov činí 110 214. Přirozený přírůstek obyvatel na 1 000 obyv. 

byl -0,4 ‰. Počet ţivě narozených dětí se postupně zvyšuje. Průměrný věk muţů 

dosahoval 39,4 let, průměrný věk ţen 42,5 let. Tento věk se mírně zvyšuje. [24] 

Ze statistik obecního úřadu v Kostelci na Hané vyplývá, ţe v obci Kostelec 

na Hané ţije k 21. 3. 2011 2897 občanů. 1127 dospělých muţů a 1222 dospělých 

ţen.  465 dětí je do věku 15 let. Průměrný věk obyvatele činí 40,47 let. 

Ekonomické prostředí 

Prvky ekonomického prostředí mají velký vliv na kupní a spotřební chování 

jednotlivých subjektů trhu. K nejčastěji analyzovaným ukazatelům patří inflace, míra 

nezaměstnanosti, výše důchodů, tempo růstu HDP či úroková míra. 

Trţby MOJ jsou nejvíce ovlivněny mírou nezaměstnanosti, která spolu s reálnou 

výší důchodů ovlivňuje sloţení nákupu zákazníků. Trţby v maloobchodě k prosinci 

2010 meziročně klesly o 0,2%. [23] 

Celková zaměstnanost se ve 4. čtvrtletí 2010 meziročně sníţila o 8,5 tis. osob, 

míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 65,5 % a meziročně vzrostla o 0,3 

procentního bodu. K 31. prosinci 2009 v okrese Prostějov míra registrované 

nezaměstnanost dosáhla 9, 87%. Příjemci důchodu tvořili skupinu o 31 808 

obyvatelích. [23] 
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Podstatná je i výše příjmů. Na skladbě důchodů se podílí průměrné mzdy či dávky 

státní sociální podpory. Průměrná reálná mzda k 4. čtvrtletí 2010 meziročně klesla 

o 1,2 %. [23] 

Míra inflace k únoru 2011 v České republice dosáhla 1,7%. Nejvyšší míra inflace 

byla zaznamenána v roce 2008. Takto vysokou míru inflace ovlivňovala především 

hospodářská krize. Po roce 2008 se inflace mírně navyšuje. Inflace ovlivňuje 

negativně ceny zboţí v prodejně COOP. [23] 

Sortiment skupiny COOP tvoří převáţně zboţí od českých výrobců. Tento fakt 

zajišťuje relativní stabilnost cen většiny sortimentu, protoţe ceny nejsou ovlivňovány 

vzájemnými kurzy koruny k ostatním zahraničním měnám. Ceny vývozu se ve 4. 

čtvrtletí 2010 proti 3. čtvrtletí 2010 sníţily o 0,2 %, ceny dovozu se zvýšily o 0,3 %. 

[23] 

Politicko-právní prostředí 

Politicko – právní prostředí zahrnuje soustavu zákonů, vyhlášek a různých 

nařízení, které je kaţdá společnost povinna dodrţovat. Hospodářskou politikou se 

zabývá vláda.  

Mezi základní právní normy upravující obchodní činnost v České republice patří:  

 Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.,  

 Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.,  

 Zákoník práce č. 262/2006 Sb.,  

 Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.,  

 Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. zákonů,  

 Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, 

 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěţe, 

 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách,  

 Zákon č. 64/1986 Sb., o české obchodní inspekci,  

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Vstupem do Evropské unie začaly obchodní společnosti podléhat dalším 

mezinárodním předpisům a dokumentům. Mezi nejdůleţitější patří: Projekt 
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jednotného vnitřního trhu. Dokument definuje prostor bez vnitřních hranic, v němţ je 

zajištěn volný pohyb zboţí, osob, sluţeb a kapitálu.  Zelená kniha o obchodu, která 

slouţí k ochraně obchodu. 

Přírodní prostředí 

Do přírodního prostředí řadíme klima, kvalitu ţivotního prostředí a půdy, energii 

aj. V současné době je velice závaţná problematika znečišťování ţivotního prostředí 

a úbytek přírodních zdrojů. 

Pro prodejny COOP jsou podstatné ceny ropy a zemního plynu. Právě tyto 

suroviny jsou vyuţívány převáţně při výrobě, distribuci a dopravě produktů 

do jednotlivých prodejen. Zásoba zdrojů se sniţuje a vede ke zvyšujícím se cenám 

distribuce. Druţstva musí sledovat i cenovou hladinu zemědělských produktů (mléko, 

pšenice, maso atd.). Ceny surovin se mění v závislosti výši úrody ovlivněné kvalitou 

ovzduší a půdy. 

Důleţitým aspektem týkajícím se ţivotního prostředí je také ekologie. Druţstva 

a její dodavatelé přijali opatření, kterými se snaţí šetřit ţivotní prostředí a zároveň 

i náklady. Z tohoto důvodu jsou velmi pečlivě naplánovány trasy, po kterých probíhá 

rozváţka výrobků.  Cílem je omezit vypouštění emisí do ovzduší.  

Do přírodního prostředí řadíme i neočekávané ţivelné pohromy např. vichřice, 

zemětřesení a povodně. MOJ v Kostelci na Hané se nachází v mírném klimatickém 

pásmu v oblasti Hané. Prodejně nehrozí zemětřesení ani povodně, v blízkosti 

se nenachází vodní tok. Tyto skutečnosti musí prodejna brát v úvahu při volbě 

pojištění. 

Technologické prostředí 

Technologie v posledním desetiletí zaznamenaly výrazný vývoj. Především 

se jedná o rozvoj komunikačních technologií a internetu. Nákupu přes internet 

vyuţívá stále větší skupina lidí. Síť prodejen COOP umoţňuje svým zákazníkům 

nákup nepotravinářského zboţí na svých stránkách. Tento způsob nákupu 

u spotřebních druţstev je zatím málo rozšířený. Internet při komunikaci vyuţívají 

zejména vedoucí prodejny k objednávání zásob a komunikaci s vedoucími 

pracovníky.  
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Významným usnadněním a urychlením závěrečné fáze nákupu – platby 

u pokladen jsou pokladny s posuvným pásem a čtečkou EAN kódů. Prodejna 

v Kostelci na Hané zavedla tyto pokladny do provozu před několika lety . Scanery 

minimalizují riziko chybného výpočtu ceny nákupu a pouţívají se jako pomůcka 

při inventurách.  

Samozřejmostí na prodejně je pevná linka a osobní počítač. Prodejna vede 

databázi zboţí v osobním počítači. Tato databáze slouţí k objednávání zboţí 

a rychlému dohledání informací o výrobcích. 

Sociálně-kulturní prostředí 

Sociálně-kulturní prostředí ovlivňuje celkový charakter spotřebního a nákupního 

chování. Jedná se zejména o podobu poptávky, postoj k výrobkům, reklamně, 

motivaci ke spotřebě. [5] 

 Kaţdý jedinec je ovlivňován prostředím, ve kterém ţije. Dále kulturou, jeţ sdílí 

s ostatními členy společnosti. Sociální prostředí utváří osobnostní rysy člověka 

a ovlivňuje jeho hodnoty, normy, postoje. Tento vliv se později promítá do nákupního 

chování. Na nákupních zvycích se podílí nejen výchova v rodině a členství v určité 

sociální skupině, ale i dosaţené vzdělání. 

 V současné době se počet občanů s vyšším dosaţeným vzděláním stále roste. 

Vzdělanější lidé kladou vyšší důraz na kvalitu zboţí a nejsou natolik ovlivněni 

cenami. Prodejna by měla těmto faktorům přizpůsobit svoji nabídku a sluţby. 

MOJ by měla přihlíţet na sociální návyky skupiny obce. V současné době upadá 

význam zemědělství, lidé si jiţ nepěstují tolik potravin na zahradách. Zeleninu 

a ovoce si raději koupí, proto by měla prodejna sledovat přání zákazníků a uzpůsobit 

svoji nabídku.  

 

2.5.2 Mikroprostředí 

Mikroprostředí firma můţe svojí intervencí ovlivnit, na rozdíl od makroprostředí. 

Subjekty makroprostředí jsou s prodejnou v úzkém kontaktu. 

Konkurence 
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V obci Kostelec na Hané se nachází prodejna CBA a další tři soukromé prodejny. 

Nejsilnější konkurencí MOJ COOP tvoří prodejna CBA, velikostí prodejny 

i srovnatelnou cenovou hladinou zboţí. Otvírací dobou aţ do večerních hodin 

konkuruje malé Bistro. V ţádné sousední vesnici se nenachází prodejna velikostí 

srovnatelná se zkoumanou MOJ. V Prostějově se nachází několik supermarketů 

např. Tesco, Kaufland, Lidl, Interspar a několik prodejen COOP a CBA. Dobré 

autobusové i vlakové spojení s okresním městem zapříčiňuje sníţený počet 

zákazníků. Prodejna v Kostelci na Hané, by se měla proto snaţit obstát 

v konkurenčním boji. 

Dodavatelé 

Před rokem 1989 byl jeden centrální dodavatel pro druţstevní prodejny. 

V současné době si prodejna můţe zvolit z několika dodavatelů. Dodavatele 

rozdělujeme na přímé a skladové. Do přímých dodávek řadíme vše, co je 

od dodavatele přímo vyexpedováno na jednotlivé prodejny - pekařské, mléčné, 

masné, lahůdkářské, cukrářské výrobky dále noviny a časopisy. Skladovými 

dodávkami je nazýváno zboţí, které nepodléhá rychlé spotřebě a zpravidla je 

distribuováno prostřednictvím velkoobchodních skladů. 

MOJ je zásobována ze skladu DLC Napajedla. Z tohoto skladu je dodáváno 

především potravinářské zboţí a část průmyslového zboţí. Přímí dodavatelé 

mraţených produktů jsou Nowaco, Gastroma, Gastrostella. Zeleninu dodává firma 

Takoo. Pečivo dováţí firma Penam a Vágner. Mastné výrobky pochází od firem 

Kmotr, Kostelecké uzeniny, Váhala, Krásno. 

Zákazníci  

Zákazníkem je koncový spotřebitel, který nakupuje za účelem uspokojení 

individuálních potřeb. Zákazníky prodejny tvoří převáţně obyvatelé obce, kde 

se prodejna nachází a obyvatelé sousedních vesnic – Stařechovic, Sluţína, Bílovic, 

Lutotína, Hluchova a Čech pod Kosířem.  Muţi a ţeny všech věkových kategorií 

a věkových příjmů. Pro prodejnu jsou nejvýznamnějším zdrojem zisků věrní 

zákazníci, kteří navštěvují prodejnu opakovaně. 
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2.6 SWOT ANLÝZA prodejny  

Silné stránky 

Nejsilnější stránku prodejny shledávám v její poloze v centru obce  Kostelec 

na Hané. Prodejna se nachází v budově Nákupního střediska, která je umístěna 

na mírně vyvýšeném terénu, coţ je pro budovy bývalých nákupních středisek typické. 

Blízkost budovy s hlavní křiţovatkou a autobusovou zastávkou je velice výhodná, 

protoţe prodejnu navštěvují i zákazníci s okolních vesnic a z hlavní křiţovatky je 

budova Nákupního střediska dobře viditelná . Oranžový vzhled exteriéru prodejen 

sítě COOP upoutá z větší dálky.   

V budově Nákupního střediska se zároveň s prodejnou COOP nachází i Česká 

pošta. Lidé spojují návštěvu pošty s nákupem v prodejně.  

Velmi silnou stránkou je šíře sortimentu v porovnání s konkurenčními prodejnami 

v obci.  Konkurenci převáţně tvoří menší prodejny soukromníků, jejichţ sortiment je 

značně úzký. 

Cenová hladina zboží denní potřeby a ceny zboţí označených privátními 

značkami, zejména pečiva, je v porovnání s konkurencí příznivá. 

Slabé stránky 

Nedostatky shledávám v sortimentu, konkrétně v omezené šíři zeleniny 

a zejména její špatné kvalitě. Šířka sortimentu je v porovnání s konkurencí 

nacházející se v obci dostatečná, avšak v konkurencí prodejen nacházejících 

se v sousedním městě Prostějov, je nedostačující. Prodejna nastavila velkou výši cen 

u značkových výrobků (na rozdíl od privátních značek.) 

Příležitosti 

Vedení prodejny má v plánu do budoucích dvou let rozšířit prodejní plochy 

prodejny, stávající velikost je neúnosná. Dále by prodejna mohla vylepšit vzhled 

interiéru prodejny s vyuţitím nových polic a regálů a kompletně přepracovat 

merchandising. 

Ohrožení 

 Návštěvnost prodejny a s tím spojené trţby ohroţuje delší otvírací doba 

konkurenčních prodejen v obci. Významným ohroţení shledávám v lepší cenové 
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a sortimentní nabídce velkých prodejen ve městě Prostějov, zejména nabídce 

TESCA, Intersparu, Kauflandu a těchto větších řetězců. 
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3 Teoretická východiska trhu v maloobchodě 

Kapitola je rozdělena na dvě části. První se věnuje teoretickým východiskům 

maloobchodního trhu, druhá se zabývá teorií osobnosti zákazníka, způsoby měření 

spokojenosti zákazníků. 

3.1 Vymezení maloobchodního trhu 

Pojem trh vyjadřuje všeobecně jakýkoliv systém koupě a prodeje, místo kde 

se střetává nabídka firem s poptávkou zákazníků. Maloobchodní trh je tvořen 

souborem provozních jednotek zaměřených na realizaci zboţí konečnému 

spotřebiteli.  Ucelený soubor MOJ vytváří maloobchodní síť, v rámci níţ je prováděna 

maloobchodní činnost (angl. retailing). Tato činnost zahrnuje veškeré úkony, jenţ 

jsou spojeny s prodejem zboţí nebo sluţeb přímo koncovým spotřebitelům k 

osobnímu, neobchodnímu vyuţití. Osoby provádějící tuto činnost - prodej se nazývají 

maloobchodníci (angl. retailers). [3] Maloobchodní prodej tvoří základní článek mezi 

výrobcem a spotřebitelem. Obecně řečeno maloobchod nakupuje produkty od 

výrobců a velkoobchodů.[8] 

3.1.1 Maloobchodní síť  

Maloobchodní síť lze chápat jako uspořádaný soubor provozních maloobchodních 

jednotek s vzájemnými vazbami, příbuzností sortimentu a provozního zaměření.  

Maloobchodní sítě členíme do několika skupin: [6] 

 z hlediska místa působení, 

 z hlediska typu osídlení, 

 z hlediska místa realizace prodeje. 

 

Z hlediska místa působení je lze dále členit na stálé a doplňkové. Stálostí 

se rozumí pravidelnost a konstantní zájmová oblast. Doplňková maloobchodní síť je 

pak tvořena jednotkami pouţívanými pro nabídku při krátkodobém a lokálním zvýšení 

poptávky např. jednotky v rekreačních oblastech.  
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Podle místa působení lze maloobchodní síť dále dělit na stacionární, tj. s pevným 

stanovištěm MO jednotky, a ambulantní s měnícím se místem působiště. 

Dalším hlediskem rozdělení maloobchodní sítě je rozdělení podle typu osídlení, 

kde MOJ působí, na městskou a venkovskou síť. 

Nejstarším rozdělením a dodnes nejpouţívanějším je členění maloobchodní sítě 

na potravinářskou (food) a nepotravinářskou (non-food). 

Posledním způsobem, jak lze členit maloobchodní síť, je hledisko realizace 

prodeje v síti prodejen a mimo síť, tj. maloobchod realizovaný v síti prodeje (store 

retail) a maloobchod realizovaný mimo prodejní síť (non store retail).[6] 

3.1.2 Typologie maloobchodních jednotek 

Na trhu působí různé provozní typy maloobchodních jednotek s pestrou 

sortimentní a provozní specializací, stavebním řešením i prodejní politikou.  

MOJ můžeme členit z různých hledisek: [6] 

 dle strukturálních a instrumentálních znaků, 

 dle velikosti prodejních ploch, 

 dle způsobu prodeje zboţí, 

 dle způsobu inkasa plateb, 

 dle teritoria a vlastnictví. 

 

Základní členění jednotek vychází ze strukturální ch a instrumentálních znaků. 

Mezi strukturální znaky lze zahrnout především sortimentní profil, formu prodeje, 

umístění jednotky, velikost jednotky a stavební řešení, tedy znaky, jeţ je moţno 

označit za statické. Do instrumentálních znaků je řazena vesměs cenová politika, 

kvalita nabízeného zboţí a rozsah poskytovaných sluţeb, jde tedy o znaky 

dynamické.  

Ze základního členění vycházíme při podrobnějším členění a to z hlediska 

velikosti prodejních ploch, na drobné prodejní jednotky s velikostí prodejní plochy 

do 400 m2, supermarkety s prodejní plochou v rozmezí 400 – 2 500 m2, 
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hypermarkety typ a (2 500 – 5 000 m2), typ B (5 000 – 7 500 m2), typ C (7 500 – 

10 000 m2), typ D (nad 10 000 m2) 

Podle způsobu prodeje můţeme jednotky členit na samoobsluţné, zásilkový, 

pultové a internetové. 

Pultový prodej je nejstarším způsobem prodeje. Jeho nevýhodu je, ţe zákazník 

si nemůţe zboţí sám prohlédnout a vybrat, neboť je oddělen o zásoby zboţí 

a k prodejci jiţ musí přistupovat s konkrétní nabídkou. Prodávající musí mít dobré 

znalosti sortimentu, měl by mít příjemné vystupování 

Samoobslužný prodej je prodej s převáţně samostatnou aktivitou zákazníka. 

Nabízené zboţí musí proto být připraveno k rychlému a jednoduchému prodeji. Musí 

být řádně označeno cenou, zabaleno, vystaveno atd. Zákazník můţe volně 

přistupovat k nabízenému zboţí v prodejní místnosti, můţe si je libovolně dlouho 

prohlíţet a seznamovat se s ním. 

Zásilkový prodej zaznamenal v několika minulých desetiletí velký nárůst. 

Důvodem je pohodlný nákup, který zásilkové firmy svým zákazníkům umoţní. Výběr 

zboţí je umoţňován prostřednictvím katalogů a vzorků, distribuovaných 

v pravidelných intervalech zásilkovou společností. Zboţí je po provedení objednávky 

dodáno poštou nebo zásilkovou sluţbou. 

Internetový prodej nabývá na významu v posledních pěti letech, důvodem 

je pouţívání počítačů jak v práci, tak i v osobním ţivotě. Objem nákupů 

realizovaných v interaktivním obchodě stále roste. 

Další členění jednotek je z hlediska způsobu inkasa plateb (za hotové, na úvěr), 

podle teritoria (tuzemské, zahraniční) a členění jednotek dle vlastnictví, tj. 

soukromé a druţstevní. [6] 

Členění MOJ z evropského hlediska: [6] 

 Specializované prodejny, 

 Smíšené prodejny, 

 Obchodní domy, 

 Samoobsluhy s potravinami, 

 Supermarkety, 
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 Hypermarkety 

 Diskontní prodejny. 

Specializované prodejny – specializují se na úzký a hluboký typ sortimentu 

nebo na luxusní produkt či značku výrobce. Prodejna vede z pravidla jednu nebo 

pouze několik výrobkových řad (většinou se jedná o nepotraviny). Personál bývá 

kvalifikovaný, cenové hladiny v prodejnách vyšší. Nabízený sortiment je převáţně 

značkový. Prostor pro uplatnění těchto jednotek tvoří zejména městská centra, 

regionální nákupní centra. Prodejna vede z pravidla jednu nebo pouze několik 

výrobkových řad 

Smíšené prodejny – jejich umístění je převáţně na venkově a okrajových 

částech měst. Sortiment je široký a mělký, zahrnuje potraviny i nepotraviny, zboţí 

denní potřeby. Malá frekvence poptávky se odráţí ve vysokých nákladech i cenách. 

Obchodní domy – nabízejí široký a hluboký sortiment zboţí. Počet nabízených 

poloţek dosahuje aţ 200 000 poloţek. Nacházejí se v centrech měst a regionálních 

nákupních centrech. V dřívějších dobách patřily obchodní domy k velice oblíbeným 

nákupním jednotkám, které mají dlouhou historii. Jejich počátky vzniku sahají 

do poloviny 19. stol. do Francie. Nákladnost provozu se odráţí ve vyšších cenových 

hladinách. Rozlišujeme univerzální a specializované obchodní domy. Rozdíl je 

ve velikosti prodejních ploch, šíři a druhu nabízeného sortimentu. 

Samoobsluhy s potravinami – mohou být součástí větších obchodních 

jednotek, venkovských nákupních středisek nebo se nacházejí samostatně nejčastěji 

v sídlištních zástavbách. Vyznačují se blízkou vazbou k zákazníkovu (angl. 

Neigbourhood store, Superette). Uplatnění mají i na letištích a u dálnic. 

Supermarkety – jedná se o prodejny s plným sortimentem potravin a základními 

druhy nepotravinářského zboţí. Podíl průmyslového zboţí slouţí k odlišení 

od ostatních typů. Umístění těchto prodejen je široké, mohou být součástí 

obchodních domů, regionálních nákupních center, ale také se nachází samostatně. 

Minimální stanovená hranice prodejní plochy je 400 m2.  

Hypermarkety – první hypermarkety vznikly koncem 60. let minulého století. 

Vyznačují se velkou prodejní plochou, která se pohybuje v rozmezí 2 500 m2 – 

20 000 m2. Nepotravinářské zboţí v těchto prodejních jednotkách tvoří největší podíl 

a převaţuje nad potravinami. Hypermarkety se vyznačují rozsáhlými parkovacími 
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plochami, zajištěným občerstvením uvnitř prodejních ploch, nebo mimo tuto plochu, 

dále jednopatrovým řešením a agresivní aţ diskontní cenovou politikou. Uplatnění 

prodejny nachází v rámci regionálních nákupních center. 

Diskontní prodejny – pocházejí z USA, byli reakcí na hospodářskou krizi 30. let 

20. stol., do Evropy se dostaly po 2. sv. válce. Prodejny se vyznačují sníţenými 

cenami oproti jiným prodejnám, jednoduchou stavbou a vybavením prodejních ploch, 

lokalizací na levných pozemcích, omezeným rozsahem poloţek, nabídkou 

nejrychloobrátkovějších druhů zboţí.[6] 

 

3.2 Osobnost zákazníka 

Termín osobnost můţeme pouţít jako označení pro všechny lidi, protoţe kaţdý 

člověk má svou jedinečnou osobnost. Osobnost můţeme chápat jako souhrn 

jednotlivých rysů, vlastností, dovedností, sklonů, temperamentu a charakteru 

člověka. [9] Osobnost se utváří v interakci vrozených biologických činitelů 

a zkušeností. V utváření osobnosti se uplatňuje především proces sociálního učení. 

[10] Osobnost kaţdého zákazníka je jedinečná a firma by se měla snaţit nejlépe své 

zákazníky poznat. 

„Zákazník není králem, ale diktátorem. Na něm záleží naše bytí, nebo nebytí.“2 

Zákazník, tedy konečný spotřebitel je osoba se všemi jedinečnými rysy, která produkt 

potřebuje k uspokojení svých individuálních potřeb, dále k uspokojení potřeb své 

rodiny. [7] Zákazníka při jeho spotřebním chování ovlivňuje řada psychologických 

procesů. Nákupní chování ovlivňuje zejména vnímání, učení, pozornost, paměť 

a zapomínání, potřeby a motivace. 

Zákazník a jeho potřeby jsou jednou z nejdůleţitějších částí záměru obchodníků, 

bez ohledu na sféru podnikání. V současné době rostoucí konkurence se tento vztah 

zákazník-prodávající stává ještě podstatnějším. Kaţdý zákazník, který si kupuje 

určitý výrobek či sluţbu má s tímto nákupem spojené jisté poţadavky, přání, 

očekávání. Jestliţe koupě výrobku či sluţby předčí jeho očekávání a tedy naplní jeho 

poţadavky, bude zákazník nad míru spokojen. V opačném případě, kdy bude 

                                                           
2
 SPÁČIL, A. Péče o zákazníky: Co od nás zákazník očekává a jak dosáhnout jeho spokojenosti. 1. vyd.Praha: 

Grada Publishing, 2003. 116 . ISNB  80-247-0514-1 
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zákazník s koupí nespokojen, dá svou nespokojenost, rodině, přátelům, známým, 

najevo.[10] 

3.2.1 Typologie zákazníků 

Existuje pestrá řada lidských osobností a od toho se odvíjí i různé typy zákazníků. 

Proto je důleţité zaměřit se na individuální potřeby kaţdého zákazníka samostatně. 

Na zákazníky se můţeme dívat z různých úhlů pohledů a tím vytvářet širokou škálu 

přístupů k jejich typologii. [10] Segmentace zákazníků do různých skupin je náročný 

proces a vyţaduje několik kroků spojených se zákazníky např. vytvoření analýzy 

specifických osobnostních znaků, znalost způsobu ţivota zákazníka, znalost 

proţívání vlastního postavení ve společnosti, znalost chování v roli spotřebitele, 

ale především proniknutí ke způsobu myšlení a motivačním silám.[4] 

Základní typologie zákazníků: [10] 

 typologie konstituční Kretschmera a Sheldona, 

 typologie podle typu osobnosti, 

 typologie zaloţená na osobnostních vlastnostech a hodnotových 

systémech, 

 typologie zaloţená na dimenzi přátelskosti a vůdcovství, 

 typologie zaloţená na analýze ţivotního stylu, 

 typologie z hlediska nákupního chování. 

Typologie konstituční je zaloţená na tělesné stavbě člověka, vychází z toho, 

ţe stavba těla a temperament je závislý na stavbě těla. Rozlišujeme osoby s typu 

pyknického, leptosomního a atletického. Pro pyknický typ je charakteristické střídání 

nálad, přizpůsobivost. Tento typ zákazníků často chodí zboţí reklamovat, měnit 

podle nálady. Zákazník leptosomního typu je stálý ve svých rozhodnutích, nerad 

vyjednává s prodejci. Pro osoby atletického typu je charakteristická houţevnatost, 

vyţaduje trpělivost při obsluze. 

Typologie zaměřená na typ osobnosti rozděluje zákazníky do skupin podle 

míry stability – lability, introverze – extroverze. Na základě tohoto členění jsou 

definovány typy zákazníků melancholik, flegmatik, cholerik a sangvinik. 
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Typologie interpretující jednání na základ přátelskosti a vůdcovství 

vymezuje typy zákazníků – sociabilní typ (chová se přátelsky, rychle se nechá 

prodejcem přemluvit ke koupi, neprojevuje vlastní iniciativu, nerozhodný), 

byrokratický typ (konzervativní, nerozhodný), diktátorský (egocentrický, podezíravý) 

a výkonný typ (přátelský, dominantní, nezávislý, důrazný, klidný, rozhodný).[10] 

Typologie zákazníku ve vztahu k životnímu stylu. Ţivotní styl můţeme vyjádřit 

jako vzorce, podle kterých lidé ţijí, tráví svůj volný čas a v neposlední řadě utrácejí 

peníze.[4] Vycházíme z předpokladu, ţe spotřeba a nakupování závisí na ţivotním 

stylu. Rozlišujeme několik kategorií ţivotního stylu, které vychází z osobní orientace 

jedince, hmotných a nehmotných zdrojů jedince. 

V rámci ţivotního stylu můţeme zkoumat spotřební návyky, sledovanost médií, 

vnímání značek a vliv značek na nákupní rozhodování. 

Typologie z hlediska nákupního chování je vytvořena na základě toho, jak 

se spotřebitelé chovají při nakupování. Můţeme rozdělit zákazníky na racionální 

(rozhodující se na základě ceny) impulzivní, emociální atd. Dále je můţe členit na Bio 

zákazníky (respektují přírodu), Vizionářští zákazníci (zkouší nové produkty, 

technologie), Hedonističtí zákazníci (mají rádi zábavu, radost). 

Z tohoto hlediska můţeme zákazníky dále členit na ovlivnitelné – neovlivnitelné, 

náročné – nenáročné, moderní – tradiční, šetřivé, loajální, opatrné atd. [10] 

 

3.3 Spokojenost zákazníků 

Spokojenost zákazníků lze definovat jako subjektivní pocit člověka o naplnění 

jeho potřeb a přání. Tato přání jsou podmíněna zkušenosti a očekáváními, dále 

i osobností a prostředím. Informace o spokojenosti zákazníků jsou přínosem pro růst 

organizace. Vysoce konkurenční prostředí vyţaduje pravidelné sledování a měření 

spokojenosti zákazníků.[5] 

Norma ČSN EN ISO 9000 vysvětluje pojmem spokojený zákazník ve smyslu, 

jak vnímá zákazník stupeň splnění jeho poţadavků. [25] 

Spokojenost zákazníka patří do skupiny nehmotných zdrojů, rozhodujících 

pro úspěšnost firmy. Spokojenost vychází z představ zákazníka, které má před 
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nákupem výrobku či sluţby. V případě, ţe zkušenost předčila očekávání, zákazník je 

spokojen. Pokud zkušenost nedosáhla očekávání, zákazník je nespokojen.[2] 

 

3.3.1 Měření spokojenosti 

Existuje několik způsobů jak získat informace od zákazníků o jejich spokojenosti:[1] 

 Systém stíţností a návrhů, 

 Průzkumy spokojenosti zákazníků,  

 Fiktivní nakupování, 

 Analýza ztracených zákazníků. 

Systém stížností a návrhů, kdy firma poskytne zákazníkům moţnost vyjádřit 

svou nespokojenost pomocí telefonních linek, schránek na stíţnosti, zápisem 

do knihy stíţností. Mnoho restaurantů nabízí formuláře, jejichţ prostřednictvím 

mohou hosté vyjádřit svou spokojenost či nespokojenost. Tento systém je 

pro zákazníky nenáročný, nevyţaduje od nich příliš vynakládání času. 

Průzkumy spokojenosti zákazníků, v tomto případě respondenti mohou být 

dotazováni osobně, písemně nebo telefonicky. Takto zjišťujeme jejich spokojenost 

a příčiny spokojenosti či nespokojenosti. Průzkumy bývají prováděny pravidelně.  

Fiktivní nakupování probíhá za pomoci fiktivního zákazníka najatého od firmy, 

který zjišťuje slabé a silné stránky prodeje jak našich, tak i konkurenčních výrobků. 

Fiktivní zákazník si můţe např. stěţovat na špatnou chuť jídla a sledovat, jak si jeho 

stíţností personál restaurace poradí. 

Analýza ztracených zákazníků, kdy se firma snaţí vyhledávat zákazníky, kteří 

přestali nakupovat její výrobky nebo sluţby, nebo přešli ke konkurenci a zjišťují 

se příčiny jejich odchodu. [1] 

 

Měření spokojenosti zákazníků můţeme provádět pomocí Indexu spokojenosti 

zákazníka ECSI (European Customer Satisfaction Index). Tento princip vychází z 

měření celkové spokojenosti, která je ovlivněna mnoţstvím jednotlivých faktorů 

spokojenosti. Tyto faktory musejí být měřitelné a je potřebné vědět, jaký mají pro 

zákazníka význam. Model ECSI sleduje celkem sedm oblastí, které mají rozhodující 
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vliv na spokojenost zákazníka (image, očekávání, vnímání kvality, vnímání hodnoty, 

spokojenost zákazníka, stíţnosti zákazníka, loajalita zákazníka). Vztahy mezi těmito 

oblastmi je moţné vyjádřit následujícím modelem.[26] 

 

Obr. 3.1 Model ESCI spokojenosti zákazníka [5] 

Image vyjadřuje pouze hypotetickou proměnnou a vztahuje se k produktu (sluţbě, 

ale také k značce a firmě. 

Očekávání zákazníka se váţe k představám o výrobku, které má kaţdý zákazník 

individuálně. Očekávání je výsledkem propagace výrobku (sluţby) a předešlých 

zkušeností a má přímý vliv na spokojenost zákazníka. 

Vnímaná kvalita produktu se vztahuje nejen na produkt samotný, ale týká 

se také všech sluţeb, které produkt doplňují a které zajišťují jeho dostupnost. 

 Vnímaná hodnota se váţe na cenu produktu a na očekávaný uţitek zákazníka.  

Stížnosti zákazníka vyplývají z negativní nerovnováhy mezi očekáváním 

a výsledným uţitkem produktu. Vznikají v případě negativní shody očekávání. 

Loajalita (věrnost) zákazníka se vytváří v případě pozitivní shody. Projevuje 

se opakovaným nákupem a cenovou tolerancí.  

Mezi přínosy měření indexu spokojenosti zákazníka ECSI patří získávání podkladů 

a argumentů pro: [26] 

 další zlepšování systému řízení jakosti a zákaznického servisu, 

 plánování, tvorbu a prodej nových produktů, 
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 efektivnější práci managementu, 

 marketingové rozhodování a plánování, 

 průběh rozhodování a plánování na základě znalostí a ověřených faktů, 

nikoli na základě intuice, představ a přání, 

 prezentaci výsledků vlastní práce, 

 jednání o dalším financování. 
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4 Metodika výzkumu 

V této kapitole bude popsán samotný proces marketingového výzkumu 

spokojenosti zákazníků v MOJ. 

Marketingový výzkum se skládá z několika kroků, které můţeme rozdělit na dvě 

základní skupiny. Jedná se o přípravnou fázi a realizační fázi. V přípravné fázi je 

třeba definovat problém, stanovit cíle výzkumu a naplánovat výzkum. Přípravná fáze 

je z hlediska celého výzkumu nejpodstatnější, protoţe na základě stanovení cíle 

výzkumu a hypotéz vytváříme dotazník. Realizační fáze spočívá v sestavení 

dotazníku, výběru respondentů, sběru a zpracování dat. na základě získaných 

informací se provádí doporučení. 

4.1  Přípravná fáze 

4.1.1 Definice problému a cíl výzkumu 

90. léta minulého století byla z hlediska maloobchodního podnikání ve znamení 

příchodu velkých zahraničních řetězců. Tyto obchodní řetězce se staly významnými 

konkurenty dříve dominujícím malým prodejnám. Řetězce postupně vytlačily drobné 

maloobchodníky. Konkurence nikdy nespí a proto je podstatné, aby síť spotřebních 

druţstev COOP dokázala čelit konkurenci a odlišit se od ní. 

Se zvyšující se ţivotní úrovní jsou zákazníci stále náročnější a vyţadují kvalitnější 

sluţby. Tato skutečnost se odráţí i v maloobchodě, kdy jsou prodejci nuceni více 

se přizpůsobovat přáním zákazníků. Kaţdá společnost, by měla znát své zákazníky 

a dokázat jim přizpůsobit nabídku. V současné době jiţ neplatí, ţe poptávané zboţí 

převyšuje nabízené. 

Cílem výzkumu mé bakalářské práce je provést analýzu celkové spokojenosti 

zákazníků prodejny. na základě výsledků dotazníků navrhnout doporučení, která 

povedou k zvýšení spokojenosti zákazníků, protoţe spokojený zákazník se rád 

do prodejny vrací a vytváří firmě trţby a poţadovaný zisk. 
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4.1.2  Stanovení hypotéz 

 
Hypotézou rozumíme domněnku, či určité tvrzení, které si na základě výzkumu 

potvrzujeme, nebo naopak vyvracíme. 

V rámci výzkumu pro mou bakalářskou práci jsem si stanovila následující hypotézy. 

1. V prodejně nakupuje nejvíce občanů ve věkovém rozmezí 46 – 65 let. 

2. Zákazníci nakupují v prodejně zejména z důvodu věrnosti Jednotě. 

3. Nejvíce vlastníků zákaznických karet je ve věkové kategorii 35 – 55 let.3 

 

Stanovené hypotézy budou ověřovány v kapitole č. 5., následně budou potvrzeny 

nebo vyvráceny. 

4.1.3 Plán výzkumu 

Typy informací 

K provedení výzkumu byly pouţity jak primární, tak i sekundární data. Primární 

data pro moji analýzu jsou získána pomocí osobního dotazování, které probíhalo 

přímo v prodejně. Sekundární data jsem čerpala na základě konzultací s vedoucí 

pracovnicí prodejny, dále z internetových stránek společnosti COOP, firemních 

a propagačních materiálů. Sekundární data byla pouţita zejména pro sestavení 

dotazníku. 

Metoda výzkumu 

Sběr primárních dat jsem provedla na základě metody dotazování, typu osobní 

dotazování. Výhodou osobního dotazování je přímá vazba s respondentem, a však 

nízká ochota účastnit se výzkumu. Dotazování jsem prováděla přímo v prostorách 

prodejny. Nástrojem sběru dat byl dotazník. (viz příloha č. 1) Odpovědi respondentů 

jsem zaznamenávala do připraveného záznamového archu z důvodu efektivnosti 

následného zpracování dat. 

Dotazník obsahuje 17 otázek, z toho 5 otázek identifikačních. Převáţně byly 

pouţity uzavřené otázky, aby respondenti neměli problémy s odpovídáním. Dále jsou 

                                                           
3
 Hypotézy jsou vytvořeny na základě interní dokumentace prodejny. 
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v dotazníku otázky polozavřené a jedna baterie. Baterie slouţí ke zjišťování 

spokojenosti zákazníků s danými faktory prodejny.  

Výběrový soubor 

Výzkum se týkal pouze zákazníků prodejny COOP. Základní soubor tedy tvoří 

pouze lidé nakupující v prodejně ať jiţ pravidelně, či příleţitostně. Dotazování 

se účastnili osoby starší 18 let. Výběrový soubor je tvořen zákazníky, kteří v dobu 

dotazovaní navštívili prodejnu. Jedná se tedy o nereprezentativní techniku výběru – 

techniku vhodné příleţitosti. 

Velikost výběrového souboru je tvořen 50 respondenty. 

Časový harmonogram činností 

Z důvodu efektivnosti přípravné fáze výzkumu je důleţité zaznamenání 

posloupnosti a doby trvání jednotlivých provedených činností. Následující 

harmonogram zaznamená jednotlivé kroky a časovou náročnost výzkumu. Výzkum 

byl realizován od prosince 2010 do počátku dubna 2011. 

Termín Činnost 

15.12. - 22. 12. 2010 Definice problému, stanovení cílů, hypotéz 

3.1. – 10.1. 2010 Tvorba dotazníku 

12.1 – 20.1. 2011 Pilotáţ, konečné úpravy dotazníku 

22.1 – 27.2. 2011 Sběr primárních dat 

4.3 – 6. 3. 2011 Zpracování údajů 

28.3 – 10. 4. 2011 Analýza údajů a interpretace výsledků 

 

Rozpočet výzkumu 

Rozpočet výzkumu zahrnuje finanční a časové náklady. Do finančních nákladů 

řadím náklady spojené s tisknutím záznamového archu, dotazníku a náklady 

na dopravu do místa dotazování, tedy Kostelce na Hané. Finanční náklady byly 

zanedbatelné, nepřekročily částku 100 Kč. Časové náklady souvisely s vytvořením 
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dotazníku, shromáţdění dat pomocí osobního dotazování v prodejně, zpracování 

a vyhodnocení odpovědí respondentů. 

4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Pilotáž 

Před realizací samotného dotazování jsem provedla pilotáţ. Dotazovala jsem 

se 10 zákazníků prodejny. s těmito zákazníky byly otázky konzultovány. na základě 

pilotáţe byly přeformulovány 2 otázky v dotazníku, které se v původní verzi 

vyznačovaly nejasností. 

4.2.2 Sběr dat 

Samotné šetření probíhalo v období od ledna do února. Dotazování probíhalo 

v různých časových hodinách, aby bylo dotázáno co nejvíce segmentů respondentů. 

Dotázáno bylo 50 respondentů přímo v prostorách prodejny, jak bylo výše uvedeno. 

Při dotazování byli zákazníci převáţně ochotní odpovídat. Neochotu projevili 

především lidé středního věku. Lidé důchodového věku měli problémy při otázce 

týkající se znalosti privátních značek COOP z důvodu malé čitelnosti značek 

v dotazníku. 

4.2.3 Zpracování a analýza dat 

Při zpracování dat byly pouţity dva programy – Microsoft Office Excel 2007 

a SPSS 17. Získaná data jsem vloţila do tzv. datové matice v programu Microsoft 

Office Excel 2007. Takto získaná datová matice byla převedena do programu SPSS 

17, kde došlo k dalšímu zpracování. Data byla zobrazena pomocí grafů, které slouţí 

pro lepší názornost. Během dalšího zpracování byly zjišťovány vzájemné souvislosti 

získaných dat. 

 

Analýza spokojenosti zákazníků v maloobchodní jednotce následuje v další částí 

práce. 
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5 Analýza spokojenosti zákazníků 

v maloobchodní jednotce 

V této částí práce bude provedeno vyhodnocení jednotlivých otázek v dotazníku. 

Na základě výsledků dotazování budou potvrzeny, případně vyvráceny stanovené 

hypotézy. Pro ilustraci výsledků dotazování slouţí grafy a tabulky, které byly 

vytvořeny pomocí programu SPSS verze 18. 

5.1 Struktura dotazovaných respondentů 

Pohlavní 

Výběrový soubor se skládal z 55 respondentů. Z toho ţeny byly v počtu 30 a muţi 

25. V procentuelním vyjádření ţeny tvořily skupinu 54,5 % a muţi 45,5 %. Lze říci, 

ţe pohlaví respondentů bylo vyrovnané a ţeny i muţi se podílí na nákupu v obchodě 

stejným počtem. Tento fakt je ovlivněn zejména typem prodejny, kdy se jedná 

o smíšené zboţí, tudíţ ţeny i muţi navštěvují prodejnu stejnou měrou. 

 Věk 

Nejpočetněji byla zastoupena věková skupina 46 – 65 let s 25,5 %, následuje 

skupina 66 a více let s 23,6%. Skupina 15 – 25 let tvoří 20 %, 36 – 45 let 18,2 %, 26 

– 35 let byla nejméně zastoupena, tvořila pouze 12,7 %. Poměrně velké zastoupení 

studentů v dotazníku je ovlivněno časem provádění dotazování. 

Příjmová skupina 

 Z hlediska rozdělení respondentů do příjmových skupin, byla nejpočetnější 

skupina 5 001 – 15 000 Kč s 52,7 %. Následovala skupina do 5 000 Kč s 25,5 %. 

Nejméně zastoupené příjmové skupiny byly s 18,2 % (15 001 – 25 000 Kč) a 3,6 % 

(25 001 – 35 000 Kč). 

Vzdělání 

Respondenti se středoškolským vzděláním tvořili nejpočetnější skupinu s 34,6 %, 

následovali respondenti vyučení a bez maturity s 32,7 %. Nejméně respondentů, tj. 

12,7 % mělo pouze základní vzdělání a 18,2 % vyšší odborné vzdělání. 
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Místo bydliště 

Nejvíce návštěvníků prodejny bylo z obce Kostelec na Hané, kde se prodejna 

nachází, tj. 65,5 %. Návštěvnost lidí z okolních vesnic byla velmi vyrovnaná, avšak 

lze nejvíce návštěvníků bylo z obce Bílovice s 10, 9 %. Následovala obec 

Stařechovice s 7,3 %. Pouze jeden návštěvník byl z obce Lutotín. Malá návštěvnost 

zákazníků z této obce můţe být způsobena počtem obyvatel ţijících v Lutotíně. 

 

  Absolutní 
četnost 

Relativní četnost 

Pohlaví 
Muţ 25 45,5 % 

Ţena 30 54,5% 

Věk 

15 -25 let 11 20,0 % 

26 – 35 let 7 12,7 % 

36 – 45 let 10 18,2 % 

46 – 65 let 14 25,5 % 

66 a více let 13 23,6 % 

Příjem 

do 5 000 Kč 14 25,5 % 

5 001 -15 000 Kč 29 52,7 % 

15 001 – 25 000 Kč 10 18,2 % 

25 001 – 35 000 Kč 2 3,6 % 

35 001 Kč a více 0 0 % 

Vzdělání 

Základní 7 12,7 % 

Středoškolské 
bez maturity/vyučen (a) 

18 
32,7 % 

středoškolské s maturitou 20 36,4 % 

vyšší odborné, 
vysokoškolské 

10 
18,2 % 

Místo 
bydliště 

Kostelec na Hané 36 65,5 % 

Bílovice 6 10,9 % 

Stařechovice 4 7,3 % 

Čechy pod Kosířem 3 5,5 % 

Hluchov 3 5,5 % 

Prostějov 2 3,6 % 

Lutotín 1 1,8 % 
 

Tab. 5.1 Struktura dotazovaných respondentů [zdroj vlastní]  
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5.2 Vyhodnocení jednotlivých otázek 

 OTÁZKA Č. 1: Vyberte tvrzení, které pro Vás platí při nákupu zboží 

v prodejně.  

Jedná se o úvodní otázku, která zjišťuje nákupní zvyklosti návštěvníků prodejny. 

Z odpovědí vychází, ţe 52,7 % respondentů nakupuje v prodejně převáţně pro celou 

domácnost, pouze pro svoje potřeby nakupuje 47,3 % respondentů. 

 

 

Vliv pohlaví na charakter nákupu 

Zajímavé byly rozdíly v odpovědích muţů a ţen. Z odpovědí vyplývá, ţe muţi 

spíše nakupují pro své potřeby (56 %) a ţeny pro celou domácnost (60 %). Dále 

jsem chtěla zjistit, zde existuje vztah mezi charakterem nákupu a pohlavím, tedy jestli 

je moţné, ţe by charakter nákupu ovlivňovalo pohlaví zákazníků. Z výsledků 

dotazování vyplývá statisticky nezávislý vztah mezi pohlavím a charakterem nákupu. 

Pohlaví nemá vliv na to, zda zákazníci nakupují pouze pro sebe nebo celou 

domácnost. Grafické výsledky šetření je moţné vyčíst z následujícího grafu. 

 

Obr. 5.1 Charakter nákupu v závislosti na pohlaví [zdroj vlastní] 
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Vztah charakteru nákupu a hodnoty nákupu 

Dále mě zajímalo, jak souvisí hodnota nákupu s tím, pro koho zákazníci prodejny 

nakupují. Z výsledků vyplývá statisticky významná nezávislost, tedy není vztah mezi 

tím, pro koho zákazníci nakupují a hodnotou nákupu. Nezávislost je patrná jiţ 

v grafu. V případě nákupu zákazníků jen pro své potřeby utratí největší počet 

respondentů částku v rozmezí 201 – 500 Kč (50 %). Pokud nakupují pro celou 

domácnost, jejich hodnota nákupu se vejde do 200 Kč (34,5 %).  

 

Obr. 5.2 Charakter nákupu v závislosti na hodnotě nákupu [zdroj vlastní] 
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 OTÁZKA Č. 2: Jak často navštěvujete prodejnu? 

Otázka zkoumá frekvenci návštěvy prodejny. Největší počet zákazníků (29,1 %) 

navštěvuje prodejnu jednou za týden. Vyrovnaný počet zákazníků (23,6 %) 

navštěvuje prodejnu kaţdý den a dvakrát aţ třikrát týdně. Nejméně zákazníků (7,3 

%) chodí nakupovat v časovém intervalu jednou za čtrnáct dní. Lidé nakupující 

v obchodě méně často jak jednou za čtrnáct dní tvoří 16,4 %. 

 

Obr. 5.3 Frekvence návštěvy prodejny [zdroj vlastní] 

 

 

Frekvence návštěvnosti v závislosti na pohlaví 

Z dotazování dále vyplývá, ţe nejvíce muţů chodí nakupovat dvakrát aţ třikrát 

za týden (32,0 %) a nejvíce ţen (33,3 %) nakupuje jednou za týden. Muţi chodí 

nakupovat z hlediska časových intervalů častěji neţ ţeny. Byl potvrzen statisticky 

nevýznamný vztah mezi pohlavím a frekvencí návštěvy prodejny. Pohlaví tedy 

neovlivňuje frekvenci návštěvnosti prodejny. 
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Obr. 5.4Frekvence návštěvnosti v závislosti na pohlaví [zdroj vlastní] 

 

 

Frekvence návštěvnosti v závislosti na vlastnictví zákaznických karet  

Vlastnictví zákaznických karet neovlivňuje frekvenci návštěvnosti prodejny. 

Vlastníci zákaznických karet chodí nejvíce nakupovat v intervalech kaţdý den 

a jednou do týdne (34,8 %). Lidé nevlastnící zákaznickou kartu nejvíce nakupují 

v intervalu dvakrát aţ třikrát do týdne (34,4 %). Z grafu je moţné vyčíst, ţe skupina 

vlastnících zákaznickou kartu navštěvuje prodejnu kaţdý den četněji neţ skupina bez 

zákaznických karet.  
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.

 

Obr. 5.5 Frekvence návštěv v závislosti na vlastnictví zákaznické karty [zdroj vlastní] 

 

 

 OTÁZKA Č. 3: Uveďte, které druhy výrobků by měly být v prodejně více 

zastoupeny. (Možno vybrat více odpovědí.) 

Poměrně velké mnoţství respondentů (43,5 %) nemá potřebu rozšiřovat 

dosavadní velikost sortimentu. Tento výsledek je velice pozitivní pro prodejnu. 

Zákazníci (17,7 %) si přejí nejvíce rozšířit sortiment prodejny o ovoce a zelenin. Také 

stejný poměr zákazníků vyslovilo přání rozšířit sortiment o zdravou výţivu 

a cukroviny (8,8 %). Nejmenší mnoţství zákazníků (1,6 %) by chtělo rozšířit 

sortiment o maso a uzeniny, tento fakt vyplývá z toho, ţe přímo v budově Nákupního 

centra se nachází prodejna s masem a uzeninami.  
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5.6 Rozšíření sortimentu [zdroj vlastní] 

 

 

 OTÁZKA Č. 4: Co podle Vás rozhoduje o návštěvě prodejny? 

Zákazníci v této otázce odpovídali, zda je pro ně některý z faktorů (vzdálenost 

od místa bydliště, ceny, otevírací doba, sortiment, ochota personálu, zvyk/ věrnost, 

vzhled prodejny, letákové akce) rozhodující při návštěvě prodejny. Respondenti 

pouze odpovídali ano – ne.  

Na základě dotazování bylo zjištěno, ţe rozhodující je pro zákazníky cena (17,3 

%), vzdálenost od místa bydliště (15,2 %), ochota personálu a sortiment (12,8 %). 

Nejméně podstatné při rozhodování o návštěvě prodejny je vzhled prodejny (9,1 %) 

a poměrně zajímavé umístění otvírací doby (10,3 %). 
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5.7 Faktory rozhodující o návštěvě prodejny [zdroj vlastní] 

 

 

 OTÁZKA Č. 5: Jak jste spokojeni s následujícími faktory prodejny? 

Dotazovaní hodnotili faktory (vzdálenost od místa bydliště, ceny, otevírací doba, 

sortiment, ochota personálu, vzhled prodejny, letákové akce) na škále rozhodně ano 

- spíše ano - spíše ne - rozhodně ne. V celkovém výsledku prodejna dopadla velice 

dobře, lidé byli vesměs rozhodně spokojeni se všemi faktory.  

Se vzdáleností bylo spokojeno 65,5 % zákazníků, coţ je poměrně velká skupina 

lidí. Spíše spokojeno bylo 23, 6 % zákazníků, spíše nespokojení a rozhodně 

nespokojení tvořili shodně 5,5 %. 

S cenami jiţ zákazníci nebyli rozhodně spokojeni (25,5 %), ale převaţovali s 63,6 

% zákazníci spíše spokojení. U této otázky nastal zajímavý výsledek a to, ţe ani 

jeden zákazník nebyl naprosto nespokojen s cenami. Spíše nespokojených bylo 10,9 

% zákazníků. Lze tvrdit, ţe tento výsledek je velmi pozitivní pro prodejnu. 
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Na otázku, jak jsou zákazníci spokojeni s otvírací dobou, odpovídalo 56,4 % 

zákazníků rozhodně ano, 25,5 % spíše ano, 14,5 % spíše ne a malá skupina pouze 

3,6 % rozhodně ne. Z tohoto vyplývá, ţe otvírací doba je dobře nastavena a vyhovuje 

většině zákazníků. 

I na otázku ohledně ochoty personálu odpovídala nadpoloviční většina kladně, 

tedy odpovědí rozhodně spokojen (56,4 %). V tomto případě nebyl ţádný zákazník 

vyloţeně nespokojený s ochotou personálu. Spíše spokojeno bylo 32,7 % a spíše 

nespokojeno 10,9 %. 

Taktéţ se sortimentem byli zákazníci velmi spokojeni (50,9 %). Pouze 1,8 % 

zákazníků bylo rozhodně nespokojených. Z toho vyplývají i doporučení týkající 

se sortimentu v kapitole č. 6.  

Zákazníci hodnotili vzhled prodejny spíše pozitivně, 41,8 % zákazníků je spíše 

spokojených se vzhledem prodejny. Rozhodně spokojených je 40 %, spíše 

nespokojených zákazníků je 16,4 % a rozhodně nespokojených 1,8 %. Z dotazování 

vyplynulo, ţe zákazníci byli nejvíce nespokojeni s velikostí prodejních ploch. 

Letákové akce zákazníci jiţ tak kladně nehodnotili, rozhodně spokojených bylo 

menší procento (45,5 %), výrazně větší procento zákazníků, a to 9,1 % bylo 

s letákovými akcemi rozhodně nespokojeno. Tento výsledek je signál pro prodejnu, 

ţe by měla změnit frekvenci letákových akcí. 
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   OTÁZKA Č. 6: Jaká je běžná hodnota Vašeho nákupu v prodejně? 

Zákazníci měli na výběr ze 4 intervalů. Největší skupina zákazníků (40,0 %) 

odpovídala, ţe jejich hodnota nákupu se pohybuje v rozmezí 201 – 500 Kč. Další 

nejvíce zastoupený interval byl do 200 Kč (32,7 %), 1 001 Kč a více (14,5 %). 

Nejméně lidé utratí za svůj nákup částku 501 – 1000 Kč. 

 

Obr. 5.8 Hodnota nákupu v prodejně [zdroj vlastní] 

 

Hodnota nákupu muţů se nejčastěji (36 %) vejde do 200 Kč. Ţeny (47,6 %) nejčastěji 

zaplatí za svůj nákup v rozmezí 201 – 500 Kč. 
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 OTÁZKA Č. 7: Označte křížkem, pokud některou z následujících privátních 

značek znáte. (Označení produktů vyráběných obchodním řetězcem COOP.) 

V této otázce měli zákazníci za úkol vybrat privátní značky, které znají. na výběr 

měli z 23 privátních značek společnosti COOP. Z celkového počtu zákazníků 41,8 % 

nezná ţádnou značku, z 58,9 % zákazníků nejvíce znali značku COOP Klasik (11, 4 

%) dále COOP Premium (7,6 %), čistící prostředky Clean & Clean (6,5 %). Jako 

nejméně známá značka vyšla v dotazování dětská kosmetika Babyland (1,6 %). 

 

Obr. 5.9 Známost privátních značek [zdroj vlastní] 

 

 

 OTÁZKA Č. 8:  Při Vašem nákupu upřednostňujete – seřaďte podle 

významnosti. 

Zákazníci seřazovali podle významnosti cenu, kvalitu, design obalu výrobku 

a známost značky. 

Na prvním místě se umístila kvalita, 54,5 % zákazníků při nákupu dává na první 

místo zejména kvalitu zboţí. Následuje cena s 43,6 %, známost značku s 3,6 % 
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a nejméně významný je pro zákazníky obal zboţí, pouze 1,8 %uvedlo obal zboţí jako 

velmi významný faktor při rozhodování o nákupu zboţí. Z toho vyplývá i malá 

povědomost o privátních značkách, zákazníci v prodejně nenakupují produkty podle 

značky, ale zejména sledují kvalitu zboţí. 

 

 

 OTÁZKA Č. 9:  Navštěvujete kromě COOP ještě některou z prodejen v 

Kostelci na Hané? (Možno vybrat více odpovědí.) 

Z celkového počtu dotazovaných 57 % uvedlo, ţe nakupuje pouze v prodejně 

COOP, coţ je velmi pozitivní pro prodejnu. Z konkurenčních prodejen nejlépe 

dopadla soukromá prodejna umístěná v obci naproti lékárny (17,2 %), dále 

soukromníci Rikanovi, ty navštěvuje 12,1 % dotazovaných. Z otázky vyplývá, 

ţe polovina respondentů je věrná prodejně a nenavštěvuje ve své obci jiţ ţádnou 

konkurenční prodejnu. 

 

 

Obr. 5.10 Návštěvnost konkurenčních prodejen [zdroj vlastní] 
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 OTÁZKA Č. 10: Máte při nákupu předem připravený nákupní seznam? 

Z celkového počtu dotazovaných 36,4 % odpovídalo, ţe mají rozhodně vţdy 

připravený nákupní seznam. Spíše vţdy připravený seznam má 29,1 % 

dotazovaných zákazníků. Skupina lidí, která spíše nemá připravený seznam tvoří 

16,4 % a 18,2 % zákazníků si rozhodně nepřipravují nákupní seznam. 

 

Obr. 5.11 Nákupní seznam [zdroj vlastní] 

 

Vliv nákupního seznamu na hodnotu nákupu 

Nebyl potvrzen statisticky významná závislost nákupního seznamu a hodnoty 

nákupu. Připravený nákupní seznam neovlivňuje velikost nákupu v prodejně. 

Z výzkumu vyplývá, ţe lidé při nákupu do 200 Kč si rozhodně nepřipravují nákupní 

seznam. Při nákupu v rozmezí 201 – 500 Kč a při nákupu nad 1001 Kč mají 

rozhodně připravený nákupní seznam. 
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Obr. 5.12 Vliv nákupního seznamu na hodnotu nákupu [zdroj vlastní] 

 

 

 OTÁZKA Č. 11: Vlastníte zákaznickou kartu? 

Převaţuje skupina zákazníků, kteří nevlastní zákaznickou kartu, tito zákazníci 

tvoří skupin 58,2 %. Zákazníci vlastnící zákaznickou kartu je 41,8 %. Z tohoto 

výsledku plnou návrhy a doporučení v následující kapitole. Prodejna by měla zvýšit 

informovanost zákazníků o výhodách plynoucích z vlastnictví zákaznické karty. 
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Obr. 5.13 Vlastníci zákaznické karty [zdroj vlastní] 

 

 OTÁZKA Č. 12: Uvažujete o pořízení zákaznické karty? 

Na tuto otázku odpovídali pouze lidé nevlastnící zákaznickou kartu. Polovina 

zákazníků, kteří nevlastní zákaznickou kartu (50 %) rozhodně v budoucnu neuvaţuje 

o pořízení karty. 21,9 % spíše neuvaţuje a pouze 15,6 % zákazníků rozhodně 

uvaţuje o pořízení karty. 12,5 % zákazníků spíše uvaţuje o pořízení karty. 

 

Obr. 5.14 Plánování pořízení zákaznické karty [zdroj vlastní] 
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Vztah mezi pohlavím a uvažováním o pořízení zákaznické karty 

Nebyl potvrzen statisticky významný vztah mezi pohlavím a plánováním pořízení 

zákaznické karty. Jinými slovy, pohlaví nehraje roli v uvaţování o pořízení 

zákaznické karty. Zajímavý výsledek je u ţen, kdy je veliký rozdíl v počtu ţen, které 

si rozhodně chtějí pořídit v budoucnu zákaznickou kartu a naproti tomu počet ţen, 

které striktně odmítali zákaznickou kartu. 

 

Obr. 5.15 Plánování pořízení zákaznické karty v závislosti na pohlaví [zdroj vlastní] 
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5.3 Vyhodnocení hypotéz 

 Hypotéza č.1: V prodejně nakupuje nejvíce občanů ve věkovém rozmezí 46 – 

65 let. 

Dotazováním jsem si chtěla ověřit, zda skutečně v prodejně nakupují spíše starší 

občané, tedy zákazníci ve věkové skupině 46 – 65 let. Tato hypotéza byla potvrzena. 

Z celkového počtu 55 dotazovaných skutečně nejvíce zákazníků se nachází 

ve věkovém rozmezí 46 – 65 let a to 25,5 %. 

 

5.16 Složení respondentů podle věku [zdroj vlastní] 

 

 

 Hypotéza č. 2: Zákazníci nakupují v prodejně zejména z důvodu věrnosti 

Jednotě. 

Na základě odpovědí zákazníků jsem chtěla zjistit, jaký je důvod návštěvy 

prodejny. Z výsledků vyplývá, ţe nejvýznamnější důvod, který rozhoduje 

o návštěvnosti prodejny, jsou ceny (17,3 %), s tímto faktem je spojena i celková 

spokojenost s cenami. Zákazníci byli v celkovém výsledku velice spokojeni s cenami 

prodejny. Hypotéza nebyla přijata. 
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Hypotéza č. 3: Nejvíce vlastníků zákaznických karet je ve věkové kategorii      

35 – 55 let. 

Tato hypotéza byla potvrzena, nejvíce vlastníků zákaznických karet je ve věku        

35 – 55 let. Ale z výzkumu vyplývá, ţe vlastnictví zákaznické karty nezávisí na věku. 

 

Obr. 5.17 Vlastníci zákaznických karet podle věku [zdroj vlastní] 
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6 Návrhy a doporučení 

Tato kapitola je věnovaná návrhům a doporučením, které by měli vést 

k případnému zvýšení spokojenosti zákazníků a zvýšení návštěvnosti prodejny 

COOP v Kostelci na Hané. 

6.1 Závěr analýzy 

Na základě dotazování a následné analýzy dat bylo zjištěno, ţe jsou zákazníci 

prodejny celkově velice spokojeni s prodejnou. Vesměs hodnotili zákazníci cenovou 

hladinu, ochotu personálu, vzdálenost od místa bydliště velice dobře. 

Následující doporučení by měly odstranit drobné nedostatky prodejny a přispět 

k celkové spokojenosti zákazníků, protoţe spokojení zákazníci jsou velice podstatní 

pro prodejnu a společnost jako takovou. Uvedené návrhy jsou vedeny snahou 

o zvýšení efektivnosti prodeje prodejny a společnosti COOP. 

6.2 Návrhy a doporučení pro prodejnu 

Pro zvýšení efektivnosti prodeje prodejny COOP v Kostelci na Hané doporučuji: 

Estetické řešení vstupu prodejny 

Ve vstupu do prodejny navrhuji upravit plochu pro uloţení vozíků. V současné 

době jsou vozíky neorganizovaně ukládány před vstupem do samotné prodejny 

a to narušuje první dojem při příchodu do prodejny. Vstup do prodejny dostatečně 

neupoutává zákazníky. Před vstupem do prodejny není dostatečně uplatněna 

marketingová komunikace ve formě větších letáků a plakátů informujících o akčním 

zboţí. Proto bych doporučila vytvořit nástěnku v barvách COOP, tuto nástěnku 

umístit před vstupem do prodejny, tedy do míst kde se nachází v současné době 

vozíky. 

Venkovní výlohy, které jsou vizitkou prodejny na venek a slouţí k upoutání 

pozornosti zákazníků neplní svůj účel. Výlohy nejsou průběţně obnovovány. Navrhuji 

změnit aranţmá a přizpůsobit druh vystavovaného zboţí ročním obdobím, dále 

svátkům, akčním slevám a významným dnům v obci např. folklorním událostem. 

Město Kostelec na Hané se nachází v tzv. Hanáckém Jeruzalémě. Působí zde 



51 
 

hanácký soubor Malý a Velký Kosíř. V období konání folklorních událostí, by bylo 

vhodné vystavit hanácký kroj do výlohy a poukázat na druhy potravin, které se spojují 

s Hanou. 

Estetické úprava interiéru prodejny 

 Plocha prodejny má rozlohu přibliţně 100 m2.  V současné době prodejní prostor 

plní částečně funkci skladu, čímţ se zmenšují prostory pro zákazníky. Zejména 

nealkoholické nápoje, piva mohou být skladovány mimo prodejnu a průběţně 

doplňovány. Tímto opatřením by se zvětšila prodejní plocha a průjezd s vozíky 

po prodejně by byl snazší. Rozšíření sladů a prodejních prostor je v plánu výhledově 

do dvou let.  

Doporučuji dnes jiţ zastaralé regály pro uloţení zboţí vyměnit za novější. Regály 

by se měly lépe uspořádat a označit druhem prodávaného zboţí. Dále navrhuji lépe 

osvětlit vystavované zboţí, tak aby lépe upoutalo pozornost zákazníků. Pro lepší 

orientaci by bylo vhodné jednotlivé skupiny zboţí barevně označit a v tomto 

barevném označení pokračovat např. police na chléb a pečivo ve ţluté barvě, police 

pro nealkoholické nápoje v modré barvě, police pro zeleninu zeleně. Stěny za těmito 

policemi doporučuji vymalovat v souladu s barvami polic. 

Déle navrhuji dořešit výkup lahví, který je nevhodně umístěn v blízkosti pečiva 

a vitríny se zákusky. 

V neposlední řadě je dobré se zaměřit na prostory před odbavením zákazníků 

před pokladnou. Současný stav těchto prostor je nevyhovující. Navrhuji lépe umístit 

regály vzhledem k pokladnám. 

Sortiment 

Z výsledků dotazování vyplývá, ţe šíře sortimentu je pro zákazníky dostačující, 

kromě ovoce a zeleniny. Tento druh sortimentu si přejí zákazníci rozšířit. Nejvíce 

připomínek měli zákazníci ke kvalitě ovoce a zeleniny. Doporučuji zvýšit druhy 

nabízeného sortimentu a jejich kvalitu v závislosti na omezených moţnostech 

prodejny.  

Při plánované rekonstrukci by bylo vhodné změnit umístění vystavovaného zboţí, 

aby se interiér prodejny oţivil. 
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Zákaznická karta 

 Za účelem získání a udrţení stálých zákazníků doporučuji rozšířit zákaznický 

klub společnosti COOP. Zejména k tomuto rozšíření přispěje vhodná propagace 

zákaznických karet personálem prodejny formou osobního kontaktu. O zákaznickém 

klubu názorně informovat tištěnou formou v interiéru prodejny eventuelně rozesláním 

informačního letáku poštou zákazníkům přímo do domu.  

Pro zvýšení počtu zákazníků navrhuji spojení společnosti COOP s čerpací stanicí 

v Kostelci na Hané. Zákazníci při předloţení zákaznické karty na čerpací stanici by 

získali slevu na PHM. Tento návrh by přispěl ke zvýšení obratu obou společností. 

6.3 Návrhy a doporučení pro společnost COOP 

Následující doporučení týkající se celé skupiny COOP se odrazí na efektivitě 

prodeje prodejny v Kostelci na Hané. 

Komunikace 

Pro zlepšení komunikace mezi zákazníky a společností COOP doporučuji vydávat 

periodický časopis s informacemi o společnosti. Tento časopis by se měl dostat 

k zákazníkům. V periodiku navrhuji uvádět základní informace o záměrech 

společnosti s vazbou na prodejnu v Kostelci na Hané. Tím je myšleno informování 

o dodavatelích, soutěţích, slevových akcích, věrnostních odměnách zákazníkům atd. 

V současné době skupina COOP vydává časopis COOP Rádce, tento časopis 

obsahuje rady a doporučení v různých oblastech. Myslím, ţe by bylo vhodné obsah 

časopisu orientovat na jinou problematiku, jak jiţ bylo řečeno např. uvádět informace 

o záměrech společnosti. 

Z podmětu průzkumu spokojenosti zákazníků v prodejně vzešel návrh na lepší 

úpravu propagačních letáků zasílaných poštou. Prospěla by grafická úprava zhledu 

letáku s akčním zboţím. Sjednotila bych typ, velikost a barvu písma. Doporučuji 

změnu způsob rozevírání letáku. První strana by měla upoutat a volila bych méně 

barev a zboţí. Dále bych u akčního zboţí uváděla původní cenu před slevou. 

Umístěný recept v letáku shledávám jako dobrý nápad, protoţe někteří lidé si recepty 

i rádi vystřihují a ukládají. 



53 
 

Na závěr lze konstatovat, ţe činnost společnosti COOP je na dobré úrovni 

a uvedená doporučení jsou vedené snahou o zefektivnění činnosti uvedené 

společnosti. 
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7 Závěr 

Spokojení zákazníci jsou cílem mnoha obchodních firem. Podstatné je sledovat 

přání a potřeby našich zákazníků. Poznání přání a potřeb vede k efektivnějšímu 

řízení společnosti a také k vyšším trţbám, protoţe spokojený zákazník se stává 

i loajálním vůči společnosti. Věrní a spokojení zákazníci jsou tvůrci nejvyšších příjmů 

společnosti. 

Cílem této práce bylo změřit úroveň spokojenosti zákazníků v prodejně COOP 

v Kostelci na Hané a následně doporučit opatření, která povedou ke zvýšení celkové 

spokojenosti zákazníků s touto MOJ.  

Bakalářská práce se skládá z pěti částí. Na začátku práce jsem se věnovala 

představení společnosti COOP, charakteristice prodejny v Kostelci na Hané 

z hlediska marketingového prostředí a dále je vytvořena SWOT analýza prodejny. 

Následující třetí kapitola se týká teoretických východisek maloobchodního trhu 

a teorie spokojenosti zákazníků. Čtvrtá kapitola se zabývá metodikou výzkumu, 

přípravnou a realizační fází, na základě které je sepsána analytická pátá kapitola. 

V analytické části bylo vyhodnoceno dotazování a popsány významné statistické 

závislosti mezi pohlavím, věkem, příjmem respondentů či vzděláním. Na základě 

analytické části je vytvořena šestá kapitola s doporučeními a návrhy vedoucích ke 

zvýšení spokojenosti zákazníků. 

Závěrem lze říci, ţe i přes spokojenost zákazníků, má prodejna COOP v Kostelci 

na Hané stále co zlepšovat. Prodejna by se měla zaměřit na získávání nových 

zákazníků a udrţení stávajících. Toho lze dosáhnout především rozšíření 

a zefektivnění marketingové komunikace a rozšířením sortimentu a obecně 

nasloucháním přání zákazníků.  

Vedení prodejny skutečně bere ohled na přání zákazníků a na základě výsledků 

dotazování byly odstraněny drobné nedostatky, které povedou k větší spokojenosti 

zákazníků např. byla rozšířena dosavadní nabídka ovoce a zeleniny. 
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PŘÍLOHA Č. 1 Dotazník 

 
Vážený respondente,  
dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zjištění spokojenosti zákazníků s prodejnou COOP 
v Kostelci na Hané. Vyplnění dotazníku je anonymní, veškeré výsledky tohoto dotazníků slouží pouze jako 
podklad k mé bakalářské práci.  
 
Předem děkuji za Váš čas a ochotu s vyplněním dotazníku. Hana Mrázková, studentka Ekonomické fakulty  
VŠB -TU Ostrava. 
 
U otázek zaškrtněte pouze jednu možnou variantu odpovědí, pokud není v otázce uvedeno jinak. 
 
 
1. Vyberte tvrzení, které pro Vás platí při nákupu zboží v prodejně: 

a) nakupuji pouze pro sebe 
b) nakupuji nejen pro sebe, ale i pro celou domácnost 

 
2. Jak často navštěvujete  tuto prodejnu? 

a) každý den 
b) 2 - 3x týdně 
c) 1x týdně 
d) 1x za čtrnáct dní 
e) méně často 

 
3. Uveďte, které druhy výrobků by měly být v prodejně více zastoupeny. (Možno vybrat více odpovědí.) 

a) žádné 
b) pekárenské výrobky 
c) mlékárenské výrobky 
d) maso/ uzeniny 
e) drogistické zboží 
f) cukrovinky/zákusky 
g) nealkoholické nápoje 
h) alkoholické nápoje 
i) ovoce a zelenina 
j) zdravá výživa (Bio produkty) 
k) krmivo pro psy a kočky 
l) jiné……………………………………………………. 
 

4. Co podle Vás rozhoduje o návštěvě této prodejny?      
 ano            ne                                                                 

a) vzdálenost od místa bydliště       

b) ceny                                         

c) otevírací doba        

d) sortiment         

e) ochota personálu        

f) zvyk/věrnost          

g) vzhled prodejny        

h) letákové akce        
 
5. Jak jste spokojeni s následujícími faktory prodejny?  

                                                                       rozhodně  ano      spíše  ano                spíše ne              rozhodně ne 

a) vzdálenost od místa bydliště         

b) ceny                                                                  

c) otevírací doba         

d) sortiment           



 
 

e) ochota personálu          

f) vzhled prodejny          

g) letákové akce             
 

6. Jaká je běžná hodnota Vašeho nákupu v prodejně? 
a) do 200 Kč 
b) 201 – 500 Kč 
c) 501 – 1 000 Kč 
d) 1 001 Kč a více 

 
7. Označte křížkem, pokud některou z následujících privátních značek znáte. (Označení produktů vyráběných 

obchodním řetězcem COOP.)  
 

A. POTRAVINY 

                                                              
     mléčné výrobky                  tuky, polévky         koření, sušené plody      slané pečivo           pivo                 nealko nápoje 

 
 

           
alkoholické nápoje                 cigarety                     révová vína                krmivo pro zvířata            oplatky, sladkosti 

  
 

 
káva, čokoládové nápoje 

 
 

B. NEPOTRAVINÁŘSKÉ ZBOŽÍ 
 

                                             
kosmetika                prací prostředky          dětská kosmetika       dámská hygiena        zubní hygiena   čistící prostředky 

 
   

                                       
hobby výrobky                pečící papír, úklid               elektro výrobky 

 
 

C. POTRAVINY I NEPOTRAVINÁŘSKÉ ZBOŽÍ 
 

                       
 
 
 
 
 
 



 
 

8. Při Vašem nákupu upřednostňujete - seřaďte podle významnosti  
 

 Pořadové číslo (1. – 4.) 

Cena  

Kvalita  

Design obalu výrobku  

Známost značky  

 
 
 
9. Navštěvuje kromě COOP ještě některou z prodejen v Kostelci na Hané? (Možno vybrat více odpovědí.) 

a) CBA 
b) soukromnice naproti lékárny 
c) soukromníci Rikanovi 
d) Bistro a vinotéka Hemelka 
e) žádnou 

 
10. Máte při nákupu předem připravený nákupní seznam? 

a) rozhodně ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) rozhodně ne 

 
11. Vlastníte zákaznickou kartu? 

a) ano  (přejděte na otázku č.13) 
b) ne 

 
12. Uvažujete o pořízení zákaznické karty? 

a) rozhodně ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) rozhodně ne 

 
13. Vaše pohlaví: 

a) muž 
b) žena 

 
14. Váš věk: 

a) 15 - 25 let 
b) 26 -  35 let 
c) 36 – 45 let 
d) 46 – 65 let 
e) 66 let a více 

 
15. Váš měsíční čistý příjem: 

a) do 5 000 Kč 
b) 5 001 – 15 000 Kč 
c) 15 001 – 25 000 Kč 
d) 25 001 – 35 000 Kč 
e) 35 001 Kč a více 

 
16. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

a) základní 
b) středoškolské bez maturity/vyučen(a) 
c) středoškolské s maturitou 
d) vyšší odborné/ vysokoškolské 

 



 
 

17. Místo bydliště (uveďte PSČ) 
_   _  _      _  _ 
 
Máte připomínky k tomuto dotazníku? Prosím uveďte jaké. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



 
 

PŘÍLOHA Č. 2 Privátní značky skupiny COOP  

Coop Quality Standard FOOD 

 

mléko, mléčné produkty, máslo 

 

těstoviny, rýţe, bujóny, polévky, omáčky, přípravky pro 

pečení, pokrmy v prášku, tuky 

 

mraţené krémy, zmrzliny 

 

koření, kořenící směsi, rybí konzervy, suché plody 

 

slané pečivo, suché plody, chips a hackery 

 

cukrovinky, trvanlivé pečivo 

 

káva, čokoládové nápoje, čaje 

 

balené vody, nealkoholické nápoje 

 

pivo 

 

révová vína 

 

alkoholické nápoje 

 

 

cigarety 

 

krmivo pro psy a kočky 



 
 

Coop Quality Standard NON-FOOD 

 

kosmetika 

 

 

prací prostředky 

 

dětská kosmetika a hygiena 

 

dámská hygiena 

 

zubní kosmetika 

 

čistící prostředky 

 

výrobky pro domácnost, úklid, papír 

 

elektro výrobky 

 

hobby výrobky a zahrada 

 



 
 

Příloha č. 3 Seznam družstev COOP (dle krajů) 

PRAHA 

 Jednota, smíšené druţstvo Praha-západ (člen SČMSD, COOP Centrum) 

STŘEDOČESKÝ KRAJ 

 Jednota, spotřební druţstvo v Hořovicích (člen SČMSD, COOP Centrum) 

 Druţstvo JEDNOTA KLADNO (člen SČMSD, COOP Centrum) 

 JEDNOTA - spotřební druţstvo v Mnichově Hradišti (člen SČMSD) 

 COOP Mnichovo Hradiště, druţstvo (člen COOP Centrum) (zřejmě totoţné s 

předchozím druţstvem) 

 JEDNOTA, spotřební druţstvo v Nymburce (člen SČMSD, COOP Centrum) 

 Jednota Příbram, druţstvo (člen SČMSD) 

 COOP Příbram, druţstvo (člen COOP Centrum) (zřejmě totoţné s předchozím 

druţstvem) 

 JEDNOTA, spotřební druţstvo v Rakovníku (člen SČMSD, COOP Centrum) 

 Jednota Benešov, druţstvo (člen SČMSD) 

 Jednota, druţstvo v Kolíně (člen SČMSD) 

 Jednota, spotřební druţstvo v Mělníku (člen SČMSD) 

 JIHOČESKÝ KRAJ 

 JEDNOTA, spotřební druţstvo České Budějovice (člen SČMSD, COOP Centrum) 

 Jednota - druţstvo spotřebitelů v Kaplici (člen SČMSD, COOP Centrum) 

 Jednota, spotřební druţstvo v Jindřichově Hradci (člen SČMSD, COOP Centrum) 

 Jednota, spotřební druţstvo v Kamenici nad Lipou (člen SČMSD, COOP Centrum) 

 Jednota, spotřební druţstvo v Milevsku, okres Písek (člen SČMSD, COOP Centrum) 

 Jednota, spotřební druţstvo ve Vimperku (člen SČMSD, COOP Centrum) 

 Jednota, spotřební druţstvo ve Volyni (člen SČMSD, COOP Centrum) 

 Jednota, obchodní druţstvo Tábor (člen SČMSD, COOP Centrum) 

PLZEŇSKÝ KRAJ 

 Západočeské konzumní druţstvo Sušice (člen SČMSD, COOP Centrum) 

 Západočeské konzumní druţstvo Plzeň (člen SČMSD, COOP Centrum) 

 JEDNOTA, spotřební druţstvo Plasy (člen SČMSD, COOP Centrum) 

 Jednota, spotřební druţstvo v Tachově (člen SČMSD, COOP Centrum) 

 Jednota, konzumní druţstvo Rokycany (člen SČMSD) 

KARLOVARSKÝ KRAJ 

 Jednota, spotřební druţstvo v Touţimi (člen SČMSD, COOP Centrum) 

 Jednota, spotřební druţstvo Sokolov (člen SČMSD) 

ÚSTECKÝ KRAJ 

 JEDNOTA, spotřební druţstvo v Podbořanech (člen SČMSD, COOP Centrum) 

 Spotřební druţstvo jednota Kadaň (člen SČMSD) 

 Jednota Ústí nad Labem - spotřební druţstvo (člen SČMSD) 

 Druţstvo Jednota Most (člen SČMSD) 

 Jednota, spotřební druţstvo (Teplice) (člen SČMSD) 



 
 

LIBERECKÝ KRAJ 

 JEDNOTA Liberec, spotřební druţstvo (člen SČMSD, COOP Centrum) 

 Jednota, spotřební druţstvo v Jilemnici (člen SČMSD, COOP Centrum) 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 

 JEDNOTA, spotřební druţstvo Nová Paka (člen SČMSD, COOP Centrum) 

 Orlický konzum, obchodní a výrobní druţstvo Kostelec nad Orlicí (člen SČMSD, 

COOP Centrum) 

 Jednota Dvůr Králové n. L., druţstvo (člen SČMSD, COOP Centrum) 

 KONZUM, spotřební druţstvo (Hradec Králové) (člen SČMSD) 

 PARDUBICKÝ KRAJ 

 Jednota, spotřební druţstvo Hlinsko (člen SČMSD, COOP Centrum) 

 JEDNOTA, spotřební druţstvo v Pardubicích (člen SČMSD, COOP Centrum) 

 Jednota, spotřební druţstvo ve Svitavách (člen SČMSD, COOP Centrum) 

 KONZUM, obchodní druţstvo v Ústí nad Orlicí (člen SČMSD, COOP Centrum, 

společník COOP MORAVA) 

KRAJ VYSOČINA 

 Jednota, obchodní a výrobní druţstvo, Havlíčkův Brod (člen SČMSD, COOP 

Centrum) 

 JEDNOTA, spotřební druţstvo v Třešti (člen SČMSD, společník COOP MORAVA) 

 JMB druţstvo (Moravské Budějovice) (člen SČMSD, společník COOP MORAVA) 

 JEDNOTA, spotřební druţstvo Velké Meziříčí (člen SČMSD, společník COOP 

MORAVA) 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

 Jednota, spotřební druţstvo v Mikulově (člen SČMSD, COOP Centrum, společník 

COOP MORAVA) 

 JEDNOTA, spotřební druţstvo v Boskovicích (člen SČMSD, společník COOP 

MORAVA) 

 Jednota, spotřební druţstvo Vyškov (člen SČMSD) 

 Jednota, spotřební druţstvo v Hodoníně (člen SČMSD, společník COOP MORAVA, 

50% podíl v DLC Napajedla a. s.) 

 JEDNOTA, spotřební druţstvo, Moravský Krumlov (člen SČMSD, společník COOP 

MORAVA) 

OLOMOUCKÝ KRAJ 

 Jednota, spotřební druţstvo Olomouc (člen SČMSD) 

 JEDNOTA, spotřební druţstvo v Hranicích (člen SČMSD, společník COOP 

MORAVA) 

 JEDNOTA, spotřební druţstvo Zábřeh (člen SČMSD, společník COOP MORAVA 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 



 
 

 Jednota, spotřební druţstvo v Bruntále (člen SČMSD) 

 BUDOUCNOST, spotřební druţstvo v Ostravě (člen SČMSD, společník COOP 

MORAVA) 

 JEDNOTA, spotřební druţstvo ve Frýdku-Místku (člen SČMSD, společník COOP 

MORAVA) 

 Jednota - Jedność, spotřební druţstvo (Český Těšín) (člen SČMSD, společník 

COOP MORAVA) 

 JEDNOTA, spotřební druţstvo v Novém Jičíně (člen SČMSD, společník COOP 

MORAVA) 

 TEMPO, obchodní druţstvo (Opava) (člen SČMSD) 

ZLÍNSKÝ KRAJ 

 Jednota, spotřební druţstvo ve Zlíně (člen SČMSD, COOP Centrum, společník 

COOP MORAVA, 13,6% podíl v DLC Napajedla a. s.) 

 Jednota, spotřební druţstvo Kroměříţ (člen SČMSD, COOP Centrum) 

 Jednota spotřební druţstvo v Uherském Ostrohu (člen SČMSD, společník COOP 

MORAVA, 36,4% podíl v DLC Napajedla a. s.) 

 JEDNOTA, spotřební druţstvo ve Vsetíně (člen SČMSD, společník COOP 

MORAVA) 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

PŘÍLOHLA Č. 4 Fotografie prodejny 

 

 

 

 



 
 

PŘÍLOHA Č. 5 Grafické znázornění výsledku výzkumu - třídění I. stupně 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

OTÁZKA Č. 1: Vyberte tvrzení, které pro Vás platí při nákupu zboží v prodejně.  

 



 
 

OTÁZKA Č. 5: Jak jste spokojeni s následujícím faktory prodejny 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

OTÁZKA Č. 8: Při Vašem nákupu upřednostňujete – seřaďte podle významnosti

 

 

 

 

 

 



 
 

PŘÍLOHA Č. 6 Tabulkové znárodnění výsledků výzkumu –třídění I. stupně 

Ot.1_Pro koho nakupují. 

 
Frequency Percent 

  pouze pro sebe 26 47,3 

pro celou 

domácnost 

29 52,7 

 

Total 

 

55 

 

100,0 

 

Ot.2_Jak často navštěvují prodejnu. 

 Frequency Percent 

 kaţdý den 12 21,8 

2-3x týdně 15 27,3 

1x týdně 16 29,1 

1x za čtrnáct dní 3 5,5 

méně často 9 16,4 

Total 55 100,0 

 

Ot.3_$RozsirSortiment Frequencies 

 
Responses 

Percent of Cases N Percent 

Rozšíření sortimentu
a
 ţádné výrobky  27 43,5% 50,0% 

pečivo  2 3,2% 3,7% 

mléko  2 3,2% 3,7% 

maso 1 1,6% 1,9% 

cukrovinky  5 8,1% 9,3% 

nealkoholické nápoje  3 4,8% 5,6% 

alkoholické nápoje  2 3,2% 3,7% 

Ovoce/zelenina  11 17,7% 20,4% 

zdravá výţiva  5 8,1% 9,3% 

krmivo pro domácí 

zvířata  

4 6,5% 7,4% 

Total 62 100,0% 114,8% 

 

 

Ot.4_$Rozhodující faktory Frequencies 

 
Responses 

Percent of Cases N Percent 

rozhodující faktory
a
 vzdálenost  37 15,2% 67,3% 

cena  42 17,3% 76,4% 

otvírací doba  25 10,3% 45,5% 

sortiment  31 12,8% 56,4% 

ochota personálu  31 12,8% 56,4% 

zvyk  27 11,1% 49,1% 

vzhled  22 9,1% 40,0% 

letákové akce  28 11,5% 50,9% 

Total 243 100,0% 441,8% 

 



 
 

 

Ot.5_Spokojenost se vzdáleností. 

 Frequency Percent 

Valid rozhodně ano 36 65,5 

spíše ano 13 23,6 

spíše ne 3 5,5 

rozhodně ne 3 5,5 

Total 55 100,0 

 

Ot.5_Spokojenost s cenami. 

 Frequency Percent 

Valid rozhodně ano 14 25,5 

spíše ano 35 63,6 

spíše ne 6 10,9 

Total 55 100,0 

 

Ot.5_Spokojenost s otvírací dobou. 

 Frequency Percent 

Valid rozhodně ano 31 56,4 

spíše ano 14 25,5 

spíše ne 8 14,5 

rozhodně ne 2 3,6 

Total 55 100,0 

 

Ot.5_Spokojenost se sortimentem. 

 Frequency Percent 

Valid rozhodně ano 28 50,9 

spíše ano 23 41,8 

spíše ne 3 5,5 

rozhodně ne 1 1,8 

Total 55 100,0 

 

Ot.5_Spokojenost s ochotou personálu. 

 Frequency Percent 

Valid rozhodně ano 31 56,4 

spíše ano 18 32,7 

spíše ne 6 10,9 

Total 55 100,0 

 

Ot.5_Spokojenost se vzhledem prodejny. 

 Frequency Percent 

Valid rozhodně ano 22 40,0 

spíše ano 23 41,8 

spíše ne 9 16,4 

rozhodně ne 1 1,8 

Total 55 100,0 

 

Ot.5_Spokojenost s letákovými akcemi. 

 Frequency Percent 

Valid rozhodně ano 25 45,5 

spíše ano 16 29,1 

spíše ne 9 16,4 

rozhodně ne 5 9,1 

Total 55 100,0 

 

 

 

Ot.6_Hodnota nákupu. 

 Frequency Percent 

Valid do 200 Kč 18 32,7 

201-500 Kč 22 40,0 

501-1000 Kč 7 12,7 

1000 Kč a více 8 14,5 

Total 55 100,0 

 

 



 
 

Ot.7_Znalost značek Case Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

$znacky
a
 32 58,2% 23 41,8% 55 100,0% 

 

$znacky Frequencies 

 
Responses Percent of 

Cases N Percent 

znamost znacky
a
 Ranko  9 4,9% 28,1% 

Varoma  10 5,4% 31,3% 

Gusta  6 3,3% 18,8% 

Cvak Cvak  5 2,7% 15,6% 

Královar  6 3,3% 18,8% 

Kapito  4 2,2% 12,5% 

Marshall 11 6,0% 34,4% 

Cross Cross  8 4,3% 25,0% 

Arie  8 4,3% 25,0% 

Axi  9 4,9% 28,1% 

Dolcezza 6 3,3% 18,8% 

Nový den  9 4,9% 28,1% 

Inspired  6 3,3% 18,8% 

Lavato  4 2,2% 12,5% 

Babyland  3 1,6% 9,4% 

Jolie 5 2,7% 15,6% 

Clean & Clean 12 6,5% 37,5% 

Dent Activ  11 6,0% 34,4% 

Fortel 5 2,7% 15,6% 

Doma  6 3,3% 18,8% 

Power Magic  6 3,3% 18,8% 

Coop Klasik  21 11,4% 65,6% 

Coop Premium  14 7,6% 43,8% 

Total 184 100,0% 575,0% 

 

Ot.8_Významnost faktoru cena 

 Frequency Percent 

 významné 24 43,6 

spíše významné 30 54,5 

nevýznamné 1 1,8 

Total 55 100,0 



 
 

 

Ot.8_Významnost faktoru kvalita 

 Frequency Percent 

 významné 30 54,5 

spíše významné 22 40,0 

spíše nevýznamné 2 3,6 

nevýznamné 1 1,8 

Total 55 100,0 

 

Ot.8_Významnost faktoru obal 

 Frequency Percent 

 významné 1 1,8 

spíše významné 1 1,8 

spíše nevýznamné 35 63,6 

nevýznamné 18 32,7 

Total 55 100,0 

 

 

 

Ot.8_Významnost faktoru známost 

značky 

 
Frequency Percent 

 spíše 

významné 

2 3,6 

spíše 

nevýznamné 

18 32,7 

nevýznamné 35 63,6 

Total 55 100,0 

 

 

 

 

Ot.9_$konkurence Frequencies 

 
Responses Percent of 

Cases N Percent 

 CBA 6 10,3% 10,9% 

 Naproti lékárny 10 17,2% 18,2% 

 Rikanovi 7 12,1% 12,7% 

Hemelka bistro 5 8,6% 9,1% 

ţádná 30 51,7% 54,5% 

Total 58 100,0% 105,5% 

. 

 

Ot.10_Připravený nákupní seznam. 

 Frequency Percent 

Valid rozhodně ano 20 36,4 

spíše ano 16 29,1 

spíše ne 9 16,4 

rozhodně ne 10 18,2 

Total 55 100,0 

Ot.11_Vlastni zákaznickou kartu. 

 Frequency Percent 

Valid ano 23 41,8 

ne 32 58,2 

Total 55 100,0 

 

Ot.12_Uvazuji o pořízení zákaznické karty. 

 Frequency Percent 

Valid rozhodně ano 5 9,1 

spíše ano 4 7,3 

spíše ne 7 12,7 

rozhodně ne 16 29,1 

Total 32 58,2 

Missing System 23 41,8 

Total 55 100,0 



 
 

PŘÍLOHA Č. 7 Závislosti mezi jednotlivými otázkami dotazníku a identifikačními 

znaky 

 vliv pohlaví na charakter nákupu 

 Crosstabulation 

% within Ot.13_Pohlaví respondenta 

 
Pohlaví respondenta 

Total Muţ Ţena 

Ot. 1_Pro koho 

nakupují. 

pouze pro sebe 56,0% 40,0% 47,3% 

pro celou domácnost 44,0% 60,0% 52,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0

% 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,401
a
 1 ,237   

Continuity Correction
b
 ,832 1 ,362   

Likelihood Ratio 1,405 1 ,236   

Fisher's Exact Test    ,285 ,181 

Linear-by-Linear 

Association 

1,375 1 ,241 
  

N of Valid Cases 55     

 

 vztah charakteru nákupu a hodnoty nákupu 

Crosstabulation 

% within Ot.1_Pro koho nakupují. 

 
Ot.1_Pro koho nakupují. 

Total ProSebe Domacnost 

Ot.6_Hodnota nákupu. do 200 Kč 30,8% 34,5% 32,7% 

201-500 Kč 50,0% 31,0% 40,0% 

501-1000 Kč 11,5% 13,8% 12,7% 

1000 Kč a více 7,7% 20,7% 14,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,937
a
 3 ,401 

Likelihood Ratio 3,027 3 ,388 

Linear-by-Linear 

Association 

,788 1 ,375 

N of Valid Cases 55   



 
 

 frekvence návštěvnosti v závislosti na pohlaví 

 Crosstabulation 

% within Ot.13_Pohlaví respondenta. 

 
Pohlaví respondenta 

Total muţ ţena 

Ot.2_Jak často navštěvují 

prodejnu. 

kaţdý den 16,0% 26,7% 21,8% 

2-3x týdně 32,0% 23,3% 27,3% 

1x týdně 24,0% 33,3% 29,1% 

1x za čtrnáct dní 4,0% 6,7% 5,5% 

méně často 24,0% 10,0% 16,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,306
a
 4 ,508 

Likelihood Ratio 3,341 4 ,503 

Linear-by-Linear Association 1,106 1 ,293 

N of Valid Cases 55   

 

 frekvence návštěvnosti v závislosti na vlastnictví zákaznických karet 

. Crosstabulation 

% within Ot.11_Vlastni zakaznickou kartu. 

 
Vlastní zákaznickou kartu 

Total ano ne 

Ot.2_Jak často navštěvují 

prodejnu. 

kaţdý den 34,8% 12,5% 21,8% 

2-3x týdně 17,4% 34,4% 27,3% 

1x týdně 34,8% 25,0% 29,1% 

1x za čtrnáct dní 4,3% 6,3% 5,5% 

méně často 8,7% 21,9% 16,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,410
a
 4 ,171 

Likelihood Ratio 6,559 4 ,161 

Linear-by-Linear 

Association 

2,345 1 ,126 

N of Valid Cases 55   

    



 
 

 vliv nákupního seznamu na hodnotu nákupu 

 

 Crosstabulation 

% within Ot.6_Hodnota nákupu. 

 
Hodnota nákupu 

Total do 200 Kč 201-500 Kč 501-1000 Kč 1000 Kč a více 

Ot.10_Připravený nákupní 

seznam. 

rozhodně ano 16,7% 45,5% 28,6% 62,5% 36,4% 

spíše ano 22,2% 27,3% 57,1% 25,0% 29,1% 

spíše ne 27,8% 9,1% 14,3% 12,5% 16,4% 

rozhodně ne 33,3% 18,2%   18,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,532
a
 9 ,140 

Likelihood Ratio 15,503 9 ,078 

Linear-by-Linear 

Association 

8,023 1 ,005 

N of Valid Cases 55   

 

 

 vztah mezi pohlavím a plánováním pořízení zákaznické karty 
 

Crosstabulation 

% within Ot.13_Pohlaví respondenta. 

 
Ot.13_Pohlaví respondenta. 

Total muţ ţena 

Ot.12_Uvazuji o pořízení 

zákaznické karty. 

rozhodně ano 14,3% 18,2% 15,6% 

spíše ano 9,5% 18,2% 12,5% 

spíše ne 28,6% 9,1% 21,9% 

rozhodně ne 47,6% 54,5% 50,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,825
a
 3 ,610 

Likelihood Ratio 1,997 3 ,573 

Linear-by-Linear 

Association 

,051 1 ,821 

N of Valid Cases 32   



 
 

 vztah mezi věkem respondenta a vlastnictvím zákaznické karty 
 

 Crosstabulation 

% within Ot.14_Věk respondenta. 

 
Ot.14_Věk respondenta. 

Total 15-25 let 26-35 let 36-45 let 46-65 let 66 a více let 

Ot.11_Vlastni zakaznickou 

kartu. 

ano 27,3% 42,9% 80,0% 35,7% 30,8% 41,8% 

ne 72,7% 57,1% 20,0% 64,3% 69,2% 58,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,818
a
 4 ,098 

Likelihood Ratio 8,010 4 ,091 

Linear-by-Linear 

Association 

,013 1 ,910 

N of Valid Cases 55   

 



 
 

 


